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 This study was aimed to study women’s self-adjustment after divorce in physical, 
mental or emotional, economic and social aspects, and the factors affecting women’s self-
adjustment after divorce in Muang District, Nakhonpathom Province. The methods used were 
observation, question-guiding interview, and individual interview. The results found that 
women developed self-adjustment after divorce. In physical aspect, they took more self-care 
than before divorce and more aware of self-health and beauty. In mental and emotional 
aspect, they made up their mind to accept what was happening. The sadness was in the first 
year afterwards and the emotional status would become steadier during the second year. 
When entering the third year, they would come back to normal conditions – becoming 
mentally stronger, changing from hot-tempered and reckless person to clam and reasonable 
person. In economic aspect, they adjusted self in career life and financial planning. They 
began to save more money for the future, acknowledge their major roles and duties in making 
money for the family, become able to make the family’s expenditure planning and solve any 
occurring financial problems. In social aspect, they changed their thoughts and positive self-
view. Most of the daily living included interaction with other people in the society, most of 
them had negative opinion about divorcing phenomenon and felt disgraceful in the first place 
but if they got moral support from other people in the society, then they could live their life as 
normal. The factors affecting women’s self-adjustment after divorce was the fact that they had 
children. The children had influences on their mothers’ self-adjustment in many ways; they 
could give inspiration and moral support for their mothers to live again. The women would feel 
the value of themselves in their children’s feelings and the personal ability to develop self-
adjustment. They would be able to adjust self to accept their current status, to adjust self to 
get along with the society and make the society to accept their roles and presences. These 
factors included the methods these women used to perform health care, self care and 
personality building. However, it depended on their individual capability: some could make it 
fast; while others needed time, environment and moral support from the family and people in 
the society, and they would make it fast if they got sympathy and acceptance from these 
people concerning what was happening because they would feel that they were socially 
wanted and supported. Career ability and self-appreciation brought divorced women to reach 
self-realization and create new self-identity from work; they would become successful working 
women, find happiness and pride in work, and could adjust self within less time. 
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ขอขอบพระคุณอาจารยคณะวิทยาการจัดการหลายทานท่ีใหคําแนะนํา ใหการชวยเหลือเปนอยางดี 
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ความสะดวกในการศึกษาครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คุณสรศักดิ์ บุญเปรม และคุณกนิษฐา  บุญเปรม สําหรับกําลังใจและ
งบประมาณในการศึกษา ขอขอบคุณ คุณณัฏฐา ประกอบทรัพย ท่ีใหความชวยเหลือ  แบงเบาภาระ
จากท่ีทํางานทําใหมีเวลาทําการศึกษาครั้งนี้มากขึ้น ขอขอบคุณ คุณพัชราภรณ ศรีสรวล ท่ีใหความ
ชวยในเรื่องภาษอังกฤษ และขอขอบคุณ  คุณศักดิ์สสกุล บุญมา สันทนาการประจําตัว  ท่ีคอยให
กําลังใจและใหความชวยเหลือดวยดีเสมอมา 
 ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ผูมีสวนเกี่ยวของในการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ ท้ังผูท่ีเอยนาม
และไมไดเอยนามอีกครั้ง ท่ีไดใหความอนุเคราะหและใหความรวมมือในการศึกษาครั้งนี้ ทําให
การศึกษาคนควา อิสระฉบับนี้ สํา เร็ จลุลวงไปไดดวยดี  ตามเปาหมาย ท่ี ผู ศึกษาไดวางไว 
ขอขอบพระคุณทุกทาน ไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของสังคม สถาบันครอบครัว 
หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมาอยูรวมกันดวยการสมรสโดยทางสายโลหิตหรือการรับเล้ียงดู  มีการตั้ง
ครอบครัวขึ้นมีความสัมพันธตอกันในฐานะเปนสามีและภรรยา เปนพอเปนแม เปนลูกชายลูกสาว 
เปนพ่ีเปนนอง (สุพัตรา สุภาพ  2536 : 36 )   ครอบครัวเปนหนวยของสังคมท่ีมีความสัมพันธและ
ความรวมมืออยางใกลชิดเปนสถาบันท่ีมีความคงทนท่ีสุด และยังไมเคยปรากฏวาสังคมมนุษยใดไม
มีสถาบันครอบครัวปรากฏอยู  เพราะมนุษยทุกคนตองอยูในสถาบันนี้ เนื่องจากเปนสังคมกลุมแรก
ท่ีเราตองเผชิญตั้งแตแรกเกิดจนเติบโต    สถาบันครอบครัวมีผลกระทบตอสถาบันอ่ืนทุกสถาบัน 
เพราะเปนผูสรางสมาชิกใหมใหกับสังคมโดย การผลิตเล้ียงดูอบรมใหมีพัฒนาการท้ังทางดาน
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิตใจ ตลอดจนถายถอดความรู ศีลธรรมจรรยา ประสบการณ
ท่ีมีคา ตลอดจนทําการขัดเกลา อบรมสมาชิกในครอบครัวทุกคนใหเปนคนท่ีมีคุณภาพแกสังคม 
(สุพัตรา สุภาพ 2536 : 35) 
 ครอบครัวไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก อันมีสาเหตุมาจากกระแสโลกาภิวัฒน 
และทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีขาดความสมดุล ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตจาก
สังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม จากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง ตลอดจนความกาวหนา
อยางรวดเร็วทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกท้ังอิทธิพลของส่ือมวลชนและการรับเอา
วัฒนธรรมตางชาติเขามาโดยขาดการเลือกสรรคัดกรอง รวมท้ังคานิยมในการใชชีวิตแบบรักความ
สนุกความสะดวกสบาย ฯลฯ เหลานี้ลวนมีผลตอสถาบันครอบครัวอยางหลีกเล่ียงไมได และท่ีเห็น
เดนชัดก็คือ จริยธรรมและการปฏิบัติ ตามหลักศาสนานอยลง สงผลใหครอบครัวไทยมีแนวโนม
เปนครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) เปนครบครัวท่ีมีพอหรือมีแมคนเดียว (One parent Family) 
มากขึ้น (ศรีสวาง   พ่ัววงศแพทย  2538 : 2) 
 ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาการท่ีผูหญิงเขามามีสวนรวมในตลาดแรงงาน ยอมเปนการ
ชวยเพ่ิมพูน ความม่ันคงในฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคมเปนสวนรวม แตผลเสียอัน
ไมพึงปรารถนา คือ การท่ีมารดาตองเหินหางจากครอบครัว โดยเฉพาะในวัยท่ีบุตรยังเปนเด็กเล็ก 
นอกจากนั้นผูหญิงบางคนยังตั้งเปาหมายชีวิตรุงโรจนในการประกอบอาชีพ จนลดความสําคัญใน
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การปฏิบัติหนาท่ีทางครอบครัวลงมาเปนอันดับรอง ในขณะท่ีมารดาคอยๆคลายความเอาใจใสท่ีมี
ตอครอบครัวนอยลงนั้น บิดาโดยเกณฑเฉล่ีย ก็ยังคงปฏิบัติตนเชนเดิมคืองานอาชีพเปนหลัก โดย
มองขามความจําเปนในการเขามาแทนท่ีของชองวางขอมารดาท่ีตองหางจากครอบครัวไป เพราะ
หนาท่ีการงานนอกบานจึงทําใหเด็กขาดการเอาใจใส และถูกทอดท้ิงจากบิดามารดามากขึ้น ความ
เหินหางจากครอบครัวจะกอใหเกิดความไมเขาใจกัน และความเครียดจากการงานของแตละฝายอาจ
ทําใหความอบอุนในครอบครัวลดนอยลง การกระทบกระท่ังภายในครอบครัวเกิดขึ้นไดงาย  ไมมี
ญาติผูใหญคอยใหคําช้ีแจง ตักเตือน ประสานรอยราว ท่ีสําคัญคือการเช่ือฟงกันระหวางสามี-ภรรยา 
และบิดามารดากับบุตรก็นอยลงไป   ทําใหครอบครัวประสบปญหาและมีแนวโนมวาปญหาจะ
รุนแรงขึ้น ปญหาท่ีเกิดขึ้น ไดแก การทอดท้ิงครอบครัว ปญหาการหยาราง เปนตน 
 จากขอมูลสถิติพบวามีจํานวนคูท่ีจดทะเบียนหยาราง เพ่ิมสูงขึ้นซ่ึงจากขอมูลของผูท่ีจด
ทะเบียนหยาราง  ในป  พ.ศ. 2536 พบวามีผูจดทะเบียนสมรสท่ีหยารางจํานวน 46,953 คู คิดเปน
รอยละ 9.69 ของจํานวนการจดทะเบียนสมรส  ในขณะท่ีป พ.ศ. 2550 พบวาจํานวนผูจดทะเบียน
สมรสท่ีหยารางเพ่ิมสูงขึ้นถึง 100,420 คู คิดเปนรอยละ 32.61 ของจํานวนการจดทะเบียนสมรส  ดัง
รายละเอียดตามตารางท่ี 1 ซ่ึงขอมูลเหลานี้ เปนขอมูลของผูท่ีจดทะเบียนหยารางท่ีถูกตองตาม
กฎหมายเทานั้น  ในความเปนจริงแลวยังมีผูท่ีหยารางหรือแยกทางกันท่ีไมไดมีการจดทะเบียน
สมรสอีกเปนจํานวนมาก  ทํานองเดียวกันกับคูท่ีอยูดวยกันโดยไมไดแตงงานก็มีอีกมากเชนกัน  ยิ่ง
คนท่ีมีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจสูงก็จะมีโอกาสในการหยารางสูงเชนกัน  เนื่องจากท่ีสามี
ภรรยาสามารถพ่ึงพาตนเองได  ทําใหการตัดสินใจในการหยารางทําไดงายขึ้น  โดยท่ัวไปการหยา
รางมีสาเหตุมาจากการนอกใจเปนอันดับหนึ่ง  สวนสาเหตุอ่ืน ๆ เปนการทะเลาะวิวาทระหวางสามี
ภรรยา  ความขัดแยงท่ีเกิดจากบิดามารดาหรือญาติของอีกฝายหนึ่ง  ความขัดแยงในเรื่องของรสนิยม
และทัศนคติ  การประกอบอาชีพของผูหญิง  ทําใหผูหญิงดํารงชีพอยูไดโดยไมตองพ่ึงพิงสามี  การ
แตงงานเพ่ือความสุข ถาไมมีความสุขก็ไมจําเปนตองอดทนอยูดวยกันรวมถึงปญหาเศรษฐกิจและ
ปญหาเพศสัมพันธ  (ชฎาภา   ประเสริฐทรง  2542 : 12) 
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ตารางท่ี 1 จํานวนผูท่ีจดทะเบียนสมรส จํานวนผูท่ีหยาราง และอัตราการหยารางจําแนกเปนรายป 
 ตั้งแต ป พ.ศ. 2539-2550 

 
ป  

(พ.ศ.) 
จํานวนผูสมรสท่ีจด

ทะเบียน 
(คู) 

จํานวนผูจดทะเบียนสมรสท่ี
หยาราง 

(คู) 

อัตราการหยาราง 
(รอยละ) 

2536 484,569 46,953 9.96 
2537 435,425 46,903 10.77 
2538 470,751 53,560 11.38 
2539 436,831 56,718 12.98 
2540 396,928 62,379 15.72 
2541 324,262 67,550 20.83 
2542 354,198 61,377 17.33 
2543 337,140 70,882 21.02 
2544 324,661 76,037 23.42 
2545 291,734 77,735 26.65 
2546 328,356 80,886 24.63 
2547 365,721 86,969 23.78 
2548 345,234 90,688 26.27 
2549 347,913 91,155 26.20 
2550 307,910 100,420 32.61 

 
ท่ีมา : สรุปขอมูลสถิติจากอินเตอรเน็ตจากเว็บไซตของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
[ออนไลน]. เขาถึงเม่ือ 23 พฤศจิกายน 2551 เขาถึงไดจาก http://www.dopa.go.th 
 
 ปญหาการหยารางเปนปญหาสําคัญอยางยิ่งในสังคม เพราะเปนแนวทางใหเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงในปจจุบัน ซ่ึงอาจเปนเพราะความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลง หรืออาจมาจาก
สาเหตุอ่ืนๆและผลท่ีจะติดตามมาก็เปนปญหาสังคมท่ีจะตองแกไข สมัยกอนจะไมคอยคุนหูกับคํา
วา  หยาราง เพราะถือเปนเรื่องนาอับอาย โดยเฉพาะในสังคมแถบเอเชีย เชน ไทย จีน ญี่ปุน อินเดีย 
ลาว เปนตน แตเม่ือสังคมเจริญขึ้น การหยารางก็ดูจะมีมากขึ้นและเปนท่ียอมรับ เพราะแนวความคิด
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เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยถือวาถาอยูดวยกันไมมีความสุขก็อยาอยูดวยกันเลย คตินี้ไมเหมือนเดิม 
ซ่ึงใครเปนสามีภรรยากัน ก็จะตองอยูดวยกันตลอดไปแมจะทุกขหรือสุขก็ตาม เพ่ือช่ือเสียง เพ่ือลูก
เพ่ือพอแม ฯลฯ แตในสังคมปจจุบันโดยเฉพาะสังคมตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา การหยารางเปน
เรื่องท่ีทํากันมากและงาย  (สุพัตรา สุภาพ   2549 : 36) ในประเทศไทยก็เชนกันการยอมรับเกี่ยวกับ 
เรื่องการหยาราง ถูกมองเปนเรื่องท่ีสามารถเปดเผยได ไมตองอับอาย  ดารา นักรอง นักแสดง ผูท่ี
เปนท่ีช่ืนชอบของประชาชนหลายทาน มีการหยารางในครอบครัว  ส่ือก็ออกมานําเสนอ  โดยไมมี
การปกปด เพราะในสังคมไทยตอนนี้ถือวาเปนเรื่องธรรมดาของการใชชีวิตคู   
 การหยารางทําใหเกิดปญหาตางๆมากมาย เพราะไมเพียงพอแตจะมีผลกระทบตอคู
สมรสท่ีหยารางเทานั้น แตยังสงผลถึงบุตรอีกดวยท่ีมักจะมีปญหามากมายภายหลังครอบครัวหยา
ราง ในสังคมไทยภายหลังการหยาราง ผูหญิงจะมีความรูสึกเศราใจจากการสูญเสีย ซ่ึงจะรุนแรง
ในชวงปแรกและจะคอยทุเลาลงในส้ินปแรก นอกจากนี้ภาระการเล้ียงดูบุตรมักจะตกเปนของฝาย
ผูหญิง ดวยความคิดท่ีวา บุตรมีความใกลชิดผูกพันกับแมมากกวาพอ หรือแมสามารถเล้ียงดูบุตรได
ดีกวาพอ แมวาทางกฎหมายจะมีการบังคับวา ผูเปนสามีตองรับภาระสวนหนึ่งในการเล้ียงดูบุตร
ภายหลังการหยารางกับภรรยา แตการบังคับนี้มักถูกละเลยเปนสวนใหญทําใหฝายชายไมไดมีการ
ชวยเหลือจุนเจือในการเล้ียงดูบุตรไมวาจะเปนเรื่องคาใชจาย การดูแลท่ัวไป ทําใหฝายหญิงมีปญหา
ดานเศรษฐกิจ เพราะมีผูหญิงจํานวนไมนอยท่ีไมไดทํางานนอกบานแตตองรับภาระในการเล้ียงดู
บุตรภายหลังการหยาราง ผูหญิงตองหารายไดเล้ียงตัวเองและบุตร (อุมาพร  ตรังคสมบัติ  2544 : 56) 
 นอกจากนี้ ผูหญิงยังไดรับผลกระทบดานจิตใจและอารมณ จะตองเผชิญกับความรูสึก
โดดเดี่ยว ไมมีความสุข มีความเครียด มีความเส่ียงตอการฆาตัวตายสูง  ดานพฤติกรรม  เนื่องจาก
สถานการณบีบคั้นทางดานเศรษฐกิจ  อาจตองทําในส่ิงผิดกฎหมาย เชน  อาชญากรรม  โสเภณี  คา
ยาเสพยติด  ดานสุขภาพ  รางกายจะทรุดโทรม เบ่ืออาหาร นอนไมหลับ ตองพ่ึงพายานอนหลับ  
และถึงขั้นเขารับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช ดานสังคม  มักถูกนินทาในแงราย  ไมไดรับ
การยอมรับจากญาติมิตรและเพ่ือนฝูง ชวงการเจริญพันธส้ันลงซ่ึงมีผลตอโครงสรางประชากรใน
อนาคต   ( ณัฐนารี  เอมยงค   2544 : 21)    
 ผลกระทบของการหยารางตอบุตร เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีหยารางมีคุณภาพชีวิตท่ีดอย
กวาครอบครัวปกติ คือ ดานจิตใจจะตกใจเสียใจ เศราใจ วิตกกังวล รูสึกเปนปมดอยรุนแรงในชีวิต 
ดานอารมณและพฤติกรรม จะมีความผันผวนทางอารมณ สับสน ซึมเศรา กาวราว หวั่นไหว มีความ
โกรธและตอตานบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่ง ดานสังคมจะเกเร หนีเรียน ลักขโมย เรรอน จรจัด 
เสพของมึนเมาหรือเสพยาเสพยติดอ่ืนๆ เด็กหญงิมักถูกลวงละเมิดทางเพศ มีพฤติกรรมทางเพศกอน
วัยอันควรและมีการตั้งครรภโดยไมพึงประสงค  ดานสุขภาพ ในเด็กชายท่ีอยูเฉพาะกับแมกอนอายุ     
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5 ป มักเกิดภาวะขาดบิดาในวัยเด็กซ่ึงเปนองคประกอบของจิตเพศ (Psychosexual) (กวี   สุวรรณกิจ   
2542 : 16)  เพราะลูกเคยชินตอสภาพพอแมใหความรักความอบอุนและม่ันคงแกเขา แตความสัมพันธ
แบบนี้ตองถูกทําลายไป    จะเห็นวาการหยารางท่ีเกิดขึ้นจะมีผลโดยรวมตอสมาชิกในครอบครัวทุก
คน ผลตอบรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว ความสงบสุขของครอบครัว ตลอดจน
การทําบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว 
 ภายหลังการหยาราง ผูท่ีหยารางตองการการเรียนรูเพ่ือท่ีจะรับมือกับการสูญเสียท่ีมี
ผลกระทบกวางขวางและเปนปญหาท่ีไมมีท่ีส้ินสุด เปนความรุนแรงทางอารมณท่ีอาจจะสรางความ
เสียหายใหกับชีวิตของผูท่ีหยาราง เปนการประเมินและสํารวจตัวเองใหม โดยตองพยายามหยุด
ความรูสึกในอดีตและสรางความสัมพันธในครอบครัวท่ีเปนรูปแบบใหม เปนการจัดการในเรื่องของ
อารมณท่ีเปนความเช่ือมโยงของเหตุการณ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การเงิน 
ชีวิตสังคม ชีวิตครอบครัว ความคาดหวัง และเปาหมายในชีวิต  (กุสุมา  พลแกว  2544 : 46)  กลาวคือ 
การหยารางเปนการสูญเสียความสัมพันธในชีวิต ประจําวัน ดังนั้นผูหยารางจึงตองการปรับตัวหรือ
การจัดการชีวิตภายหลังการหยาราง การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยารางอาจตองใชเวลานาน 
โดยเฉพาะคูสมรสท่ีใชเวลาอยูรวมกนัมาเปนเวลาหลายปตางฝายตางมีประสบการณรวมกัน เรียนรู
นิสัยใจคอและความเคยชินซ่ึงกันและกัน การมีสวนรวมในกลุมเครือญาตขิองแตละฝาย รวมถึงความ
ผูกพันทางอารมณและพันธะหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบรวมกัน ผูท่ีหยารางจะตองปลดเอาเสนใยใน
ระหวางท่ีใชชีวิตอยูดวยกันออกไป ถอนตัวเองออกจาคูสมรส สรางวิถีการดําเนินชีวิตแบบใหม และ
เปาหมายของชีวิตในอนาคต 
 จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีสภาพความเปนสังคมเมือง  วิถีชีวิตของประชาชน
ในจังหวัดนครปฐม  ตองแขงขันกันดานประกอบอาชีพ  รวมท้ังผูหญิงในจังหวัดนครปฐมสวน
ใหญตองออกทํางานนอกบานเพ่ิมมากขึ้น  ส่ิงเหลานี้สงผลกระทบตอชีวิตการแตงงานของผูหญิง  
สังเกตไดวาอัตราการหยารางของจังหวัดนครปฐมมีอัตราเพ่ิมขึ้น  อยางไรก็ตามสภาพกลัวการหยา
รางยอมสงผลใหผูหญิงมีการปรับตัวเพ่ือปรับวิถีชีวิตของตนเองใหเขาสูระบบสมดุล  ผูวิจัยจึงสนใจ
วาวิถีชีวิตของผูหญิงภายหลังการหยารางเปนอยางไร  ผูหญิงหลังการหยารางมีการปรับตัวในเรื่อง
ใดบาง และมีปจจัยใดบางท่ีสงผลตอการปรับตัวของผูหญิงหลังการหยาราง  ผลการวิจัยจะทําใหเกิด
ความเขาใจ  พลวัต สาเหตุ  และการปรับตัวภายหลังการหยารางซ่ึงจะเปนประโยชนตอองคความรู
ดังกลาวและประโยชนตอหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใหความรูพัฒนาสังคม  และทําใหผูหญิงท่ีมีการหยา
รางสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เพ่ือศึกษาการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ไดแก   การปรับตัวดานรางกาย 
ดานจิตใจหรืออารมณ    การปรับตัวดานเศรษฐกิจ   การปรับตัวดานสังคม   และ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง 
 
ขอบเขตทางการศึกษา 
 ขอบเขตดานพ้ืนที่   
 พ้ืนท่ีในการศึกษา  คือ พ้ืนท่ีในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม    ผูใหขอมูลหลักคือ
ผูหญิงหลังการหยารางท่ีจดทะเบียนหยาและไมไดจดทะเบียนหยา แตแยกกันอยูอยางถาวรและ
อาศัยอยูในเขต อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  

 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูหญิงท่ีหยาราง  ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  อาชีพ  รายได 
ระดับการศึกษา  ตําแหนงงาน  ความรูพ้ืนฐาน ความรูพิเศษ  รายจาย  ท่ีอยู  จํานวนบุตร  จํานวนปท่ี
หยาราง  สาเหตุของการหยาราง  และรูปแบบของการหยาราง  การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการ
หยาราง  การปรับตัวดานรางกาย  ดานจิตใจหรืออารมณ  การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  ไดแก  การ
สรางรายได  ภาระคาใชจายในครอบครัว  การปรับตัวดานสังคม  และศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ
ปรับตัวของผูหญิงภายหลังหยาราง   
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ทําใหทราบถึงการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง   ดานรางกาย ดานจิตใจหรือ
อารมณ    การปรับตัวดานเศรษฐกิจ   และการปรับตัวดานสังคม   และทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผล
ตอการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง  เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนําผลการศึกษาไปใชในการ
วางแผนชวยเหลือครอบครัวใหสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได
ตามปกติ 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การหยารางเปนการส้ินสุดชีวิตการแตงงานของคูสมรส เปนการแตกแยกของบุคคลท่ี
เคยมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เปนการทําลายความรักความเช่ือของบุคคลท่ีเคยผูกพันกันอยาง
ลึกซ้ึง ภายหลังการหยาราง ท้ังสองฝายยอมมีการเรียนรู มีการปรับตัวเพ่ือสามารถใชชีวิตตอไป
ตามปกติได  โดยเฉพาะผูหญิงท่ีมักมีผลกระทบทางดานจิตใจและอารมณท่ีรุนแรงตอเหตุการณท่ี
เกิดขึ้น การศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม”    ไดศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดการแตงงานและการหยาราง 
2. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูหญิง 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูและการปรับตัว 
4. การปรับตัวของครอบครัวผูหญิงภายหลังการหยาราง 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดการแตงงานและการหยาราง 
1.1    การแตงงาน 

 การแตงงานนั้นเปนขั้นตอนหนึ่งของชีวิต เปนการแสดงถึงความเปนผูใหญพรอมท่ีจะ
เริ่มตนและสรางครอบครัวของตนเอง ขั้นตอนของการแตงงานนั้นจะเริ่มจากการสูขอ หม้ันหมาย 
และแตงงาน หรืออีกนัยหนึ่งของสังคม การแตงงาน ก็คือ การท่ีชาย หญิง มีความสัมพันธทางเพศ
ในรูปท่ีสังคมยอมรับ เพ่ือการอยูรวมกันเปนครอบครัว สวนในแงของกฎหมายนั้น การแตงงานคือ
การท่ีชายหญิงยอมอยูกินดวยกัน ดวยการจดทะเบียนสมรสเปนสามีภรรยากัน โดยกฎหมายกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการแตงงานไววาการแตงงานจะทําไดตอเม่ือ “ชายและหญิง” มีอายุ 17 ป 
บริบูรณแลว แตในกรณีท่ีมีเหตุอันควรศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนไดนั้น (ประมวล
กฎหมายแพง มาตรา 1457) และทําไดตอเม่ือชายหญิงยินยอมเปนสามีภรรยากัน และตองแสดงการ
ยินยอมนั้นใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียนและใหนายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว
ดวย (ประมวลกฎหมายแพง มาตรา 1458) 
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 สวนชีวิตการแตงงานจะม่ันคงเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับความสัมพันธของคูสมรส โดยท่ี
ชีวิตสมรสมีคุณภาพสูงจะตองมีการปรับตัวดีระหวางชายหญิง การส่ือสารระหวางคูสมรสดีมี
ความสุขในชีวิตสมรส คูสมรสเขากันไดดี และมีความพึงพอใจกับชีวิตสมรส 
 สมเกียรติ   เบญจศาสตร (2541: 12) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตสมรสวาจะขึ้นอยูกับปจจัย 
3 กลุม ดังนี ้
 1. ปจจัยกอนสมรส   เปนปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางสังคมของคูสมรส 
ประกอบดวยความคลายคลึงกันของคูสมรส ในแงเช้ือชาติ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม เปนตน คุณลักษณะของคูสมรส ไดแก ระดับการศึกษา อายุแรกสมรส ชนช้ันทางสังคม และ
ความคุนเคยกันระหวางชายหญิง เปนตน แบบอยางจากบิดามารดา คือ คุณภาพชีวิตสมรสของ
ครอบครัวท้ังสองฝาย ความสุขในวัยเด็ก และความสัมพันธการสมรสของบิดามารดา เปนตน ส่ิง
สนับสนุนอ่ืนๆ เชน ความเห็นพองดวยบิดามารดาในคูสมรส เปนตน 
 2. ปจจัยการสมรส เปนปจจัยท่ีมีบทบาทตอความพึงพอใจในชีวิตสมรส และ
ความสัมพันธระหวางคูสมรส ซ่ึงไดแกสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การทํางานของภรรยา 
องคประกอบในครัวหรือบุคคลอ่ืนภายในครอบครัว ความสําคัญของสังคมรอบตัวคูสมรสหรือการ
ยินยอมเห็นพองดวยของเพ่ือนฝูง พ่ีนองของคูสมรส และการมีปฏิสัมพันธตอกันของคูสมรส ฯลฯ 
 3. แรงผลักภายนอกและแรงดึงดูดจากทางเลือก ท้ังสองประการนี้เปนปจจัยควบคุม
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตสมรสกับความม่ันคงในชีวิตสมรส แรงผลักดันภายนอก ไดแก 
บรรทัดฐานทางสังคม แรงบังคับจากสถาบันตางๆ เชน ทางกฎหมาย สังคม ศาสนา เปนตน สวน
แรงดึงดูดจากทางเลือกเกิดจากการเปรียบเทียบถึงผลไดผลเสียในชีวิตสมรส ผลได คือ ส่ิงท่ีจะ
ดึงดูดใหคูสมรสมีโอกาสอยูรวมกันตอไป สวนผลเสียนั้นไดแก ความเครียด ความขัดแยง ปญหาใน
การส่ือสารระหวางคูสมรส การขาดความกลมเกลียวกัน เปนตน ซ่ึงท้ังผลได ผลเสียนั้น จะบงบอก
คุณภาพชีวิตสมรส และเปนเครื่องมือในการตัดสินใจของคูสมรสหรือช้ีใหเห็นถึงความม่ันคงใน
ชีวิตสมรสดวย 
 ดังนั้นจึงกลาวไดวา การแตงงานในมุมมองของสังคมนั้นมาจากความสัมพันธของคู
สมรสท่ีเกิดจากปจจัยขณะสมรส แรงผลักดันจากภายนอกและแรงดึงดูดจากทางเลือกเปนสําคัญ 
สวนในแงของกฎหมายนั้นเปนการคุมครองสิทธิบางประการท่ีคูสมรส บุตร พึงไดรับ หากเกิดเหตุ
ตองหยารางหรือตายจากกันเปนสําคัญ 
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 1.2   การหยาราง 
 ความหมายของการหยาราง 
 การแตงงานเปนการเริ่มตนของชายหญิงท่ีอยูกินรวมกัน  และเปนสามีภรรยากันโดยมี
การจดทะเบียนสมรสเปนหลักฐาน  การหยารางมีความหมายตรงกันขามกับการแตงงาน  เปนการ
ส้ินสุดของการอยูกินรวมกันและเลิกเปนสามีภรรยากันของชายหญิง  ดังนั้น  เม่ือชายหญิงท่ีเปนคู
สมรสกันตองการจะเลิกรางกันไป  ก็จําเปนตองยกเลิกสัญญาการแตงงาน  คือ  ใบทะเบียนสมรส
นั่นเอง  โดยการจดทะเบียนหยาขาดจากกัน  การทําเปนหนังสือท่ีอําเภอหรือเขตและจะตองมีพยาน
ลงลายมือช่ืออยางนอย  2  คน  หรือโดยคําพิพากษาของศาล  (อุมาพร  ตรังคสมบัติ  2543 : 16) 
 มีผูใหความหมายของการหยารางไวดังนี้  ธัญญารัตน  แสงสวาง  (2545: 18) ไดให
ความหมายของการหยารางวา  เปนสภาพของครอบครัวท่ีมีการส้ินสุดของสภาพชีวิตสมรส  หรือ
การแยกทางกันของคูสมรสไมวาจะดวยสาเหตุใด 
 นันทิกา   ทวิชาชาติ  (2548 : 26 )  ใหความหมายของการหยารางวา  การเลิกเปนสามี
ภรรยากันหรือเลิกรางกัน  และผูชายท่ีเลิกกับภรรยาไดช่ือวา  “พอราง”   สวนผูหญิงท่ีเลิกกับสามีได
ช่ือวา  “แมราง”  หรือ  “แมมาย  ผัวราง” 
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา  การหยาราง  หมายถึงการส้ินสุดการเปนสามีภรรยา
กันตามกฎหมายโดยมีการจดทะเบียนหยา 

 สาเหตุของการหยาราง 
 สาเหตุของการหยารางท่ีสําคัญสวนใหญ  คือ   คูครองนอกใจ   มีอุปนิสัยเขากันไมได  
มีการประทุษรายรางกาย  ทอดท้ิงไปเปนเวลานานกวา  1  ป  หายสาบสูญไปเปนเวลานานกวา  3  ป  
มีการวิกลจริตนานกวา  3 ป  มีพฤติกรรมเยี่ยงอาชญากร  เปนโรคซ่ึงรักษาไมหาย  มีปญหาท่ี
รายแรงเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศ  ฐานะทางเศรษฐกิจของคูสมรสต่ํา   มีความแตกตางระหวาง
เรื่องภูมิหลัง  เชน  บุคลิกภาพ  การดําเนินชีวิต  เจตคต ิ คานิยม  การอบรมส่ังสอน  การศึกษา  การ
นับถือศาสนา  สัมพันธภาพในครอบครัว  สภาพสังคมวัฒนธรรม  (สมภพ  เรืองตระกูล  2547 : 46) 
 สาเหตุของการหยารางเริ่มจากการปรับตัวเขาหากันไมไดระหวางสามีภรรยาแลวส้ินสุด
การเปนสามีภรรยากันโดยทางนิตินัยและพฤตินัย  อาจจะหยาโดยความยินยอมหรือหยาโดยคํา
พิพากษาของศาลก็ได  สวนปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจก็สามารถนําไปสูการหยารางได  เชน  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ  ภูมิหลัง  ความคุนเคยกันกอนแตงงาน  สภาพสังคม  นอกจากนี้ปจจัยดานความ
ประพฤติ  ศาสนา  สุขภาพ  อารมณจิตใจ  อาชีพ  การศึกษา  อายุ  ผูรวมอาศัย  และเพศรส  ลวนเปน
สาเหตุสําคัญท่ีนํามาซ่ึงการหยารางได 
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 วงจรชีวิตของครอบครัวหยาราง 
 ครอบครัวท่ีหยารางมีวงจรชีวิตและภารกิจทางพัฒนาการแตกตางไปจากครอบครัว
ท่ัวไป  คือ  ระยะระหวางการหยาราง  (1)  ตัดสินใจหยาราง  มีภารกิจทางพัฒนาการโดยยอมรับวา
ชีวิตสมรสลมเหลวและตนเองก็มีสวนในความลมเหลวนั้น  (2)  วางแผนแยกทางกัน  มีภารกิจทาง
พัฒนาการโดยรวมมือกันเพ่ือใหการแยกจากกันเปนไปดวยดี  ทําความเขาใจกับลูกและเครือญาติ
เกี่ยวกับการหยาราง  ตกลงเกี่ยวกับสิทธิในการดูแลลูก  การเยี่ยมเยียนลูกและการเงิน  (3)  การแยก
จากกันมีภารกิจทางพัฒนาการโดย  จัดการใหความผูกพันในฐานะคูสมรสส้ินสุดอยางเหมาะสม  
ตั้งใจรวมมือกันตอไปในการเล้ียงลูก  ยอมรับความโศกเศราท่ีตองสูญเสียครอบครัวท่ีเคยเปน
ปกแผน  สรางความสัมพันธใหมกับอดีตคูสมรส  ปรับตัวกับสภาพชีวิตใหมท่ีตองแยกกันอยู  คง
ความสัมพันธท่ีมีตอเครือญาติของอดีตคูสมรส  (4)  การหยารางเสร็จสมบูรณ  มีภารกิจทาง
พัฒนาการโดยจัดการใหการหยารางทางอารมณเสร็จสมบูรณ  คือความโศกเศราจากการสูญเสีย
เกิดขึ้นอยางสมบูรณ  เอาชนะความขมขื่น  ความโกรธ  ความรูสึกผิด  เลิกสรางความหวังท่ีจะมาคืน
ดีและอยูรวมกันอีก  สรางความหวังและเปาหมายสําหรับชีวิตใหม  (5)  หลังการหยาราง  ครอบครัว
ท่ีพอหรือแมเล้ียงดูลูกตามลําพัง  มีภารกิจทางพัฒนาการโดยรวมมือกับอดีตคูสมรสในการดูแลลูก  
สนับสนุนใหลูกกับพอหรือแมท่ีจากไปมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน  (อุมาพร  ตรังคสมบัติ  2544) 
 อุมาพร  ตรังคสมบัติ  (2544 : 47-49)  ไดพิจารณากระบวนการทางจิตใจท่ีเกิดขึ้น  และ 
แบงการหยารางไดเปน  4  ระดับ  ดังนี้   
 1.  ระยะกอนหยาราง   ระยะนี้คูสมรสพยายามรักษาชีวิตแตงงานเอาไวใหนานท่ีสุดดวย
วิธี   ตาง ๆ  ท้ังโดยตั้งใจ  เชน  ขอใหผูใหญท่ีเคารพชวยไกลเกล่ีย  หรือมาขอรับคําปรึกษาจาก
จิตแพทย  หรือโดยวิธีการท่ีไมตั้งใจ  เชน  การดึงเอาบุคคลท่ีสามเขามาเพ่ือลดความตึงเครียด
ระหวางกันและกัน  พยายามทําใหอํานาจในระหวางคูสมรสมีความสมดุลกัน  โดยมอบอํานาจให
ลูกเปนผูตัดสินใจหรือจัดการกับปญหาท่ีมีในครอบครัว  คูสมรสฝายหนึ่งอาจเกิดปญหาทางอารมณ  
เชน  ซึมเศรา  ดื่มสุราเรื้อรัง  หรือลูกอาจมีปญหา  เชน  การเรียนแยลง  ฯลฯ  ทําใหอีกฝายเกิดความ
ลังเลใจในการท่ีจะแยกทางไป  แมวาวิธีการเหลานี้จะใหผลในตอนแรกและทําใหการแยกทางกัน
หยุดชะงักลงไปช่ัวคราว  แตในท่ีสุดเม่ือถึงจุด  ๆ หนึ่งสามีและภรรยาจะรูสึกทนไมไดและตัดสินใจ
เด็ดขาดวาการแยกจากกันเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
 2. ระยะแยกทางกัน   ในระยะนี้สามีภรรยาตางก็ตัดสินใจแนนอนท่ีจะแยกทางกัน  
ความผูกพันทางอารมณท่ีเคยจะมีส้ินสุดลง  ท่ีเรียกวาเปนการหยารางทางอารมณ  ในหลายคูการ
หยารางทางอารมณเกิดขึ้นเปนเวลานานกอนท่ีจะแยกทางกันจริง ๆ  แตในบางคูอาจไมเกิดขึ้นอยาง
สมบูรณ  มีการพยายามคงความสัมพันธเดิมไวดวยวิธีตาง ๆ  สภาพเชนนี้ทําใหเกิดปญหาท้ังตอตัวคู
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สมรสและตอลูก  ถาลูกรูวาขาวระหวางพอแมยังมีความผูกพันกันอยูลูกจะพยายามทําใหพอแมคืนดี
กัน  โดยทําตัวเปนผูส่ือขาวระหวางพอแมหรือสรางปญหาท่ีทําใหพอแมตองมารวมกันแกไข  เชน  
ไมยอมไปโรงเรียนหรือขโมยของเพ่ือน  เปนตน 
 3. ระยะปรับตัว การหยารางนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงหลายอยาง  ท้ังอารมณ  
ความสัมพันธ  ระหวางบุคคล  ชีวิตประจําวัน  การงานอาชีพ  สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ  
หญิงและชายจะปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ  เชน  
บุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัว  ผูท่ีมีสุขภาพจิตดี  มีกลไกในการปรับตัวท่ีเหมาะสม  ก็
จะปรับตัวกับชวงวิกฤตินี้ไดโดยไมลําบากเทาไรนัก   ความสัมพันธกับอดีตคูสมรส  ถายังคงมี
ความสัมพันธท่ีตอกัน  การปรับตัวก็จะงายขึ้น  สภาพชีวิตภายหลังการหยาราง  โดยเฉพาะการท่ี
จะตองเปนผูเล้ียงลูกตามลําพัง  มีเครือขายประคับประคองทางสังคม  การปรับตัวจะงายขึ้นถามี
เครือญาติหรือเพ่ือนฝูงใหการประคับประคองชวยเหลือ  การปรับตัวของเด็กขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ  
2  ประการ  คือ  ปจจัยเกี่ยวกับตัวเด็กและปจจัยเกี่ยวกับพอแม  ปจจัยเกี่ยวกับตัวเด็ก  ไดแก  เพศ  
อาย ุ ระดับพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะทางสติปญญา  ลักษณะพ้ืนอารมณหรือบุคลิกภาพ  รวมท้ัง
ความสัมพันธท่ีมีกับพอและแมกอนการหยาราง  สวนปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวพอแม  ไดแก  ความขัดแยง
ระหวางพอแมภายหลังการหยาราง  ถาพอแมยังมีความขัดแยงกันรุนแรง  เด็กก็มักจะปรับตัวไดไมดี  
การปรับตัวของพอแมท่ีเปนฝายเล้ียงดูลูก  ถามีการปรับตัวดีก็จะทําหนาท่ีเล้ียงดูลูกไดดี  ทําใหเด็ก
ปรับตัวไดไมยาก  การท่ีเด็กมีโอกาสติดตอกับพอหรือแมท่ีจากไปอยางสมํ่าเสมอจะทําใหการ
ปรับตัวดีขึ้น  โดยเฉพาะถาพอหรือแมท่ีอยูดวยใหการสนับสนุนในเรื่องนี้  เชน  แมไมขัดขวางเม่ือ
พอมาเยี่ยมลูก  เม่ือพอแมสามารถชวยใหเด็กปรับตัวไดดีจัดการกับความรูสึกทางลบเกี่ยวกับการ
หยารางไดสําเร็จ  จะชวยใหเด็กปรับตัวไดดีขึ้น  เม่ือพยายามกระทําส่ิงตอไปนี้โดยเขาใจความรูสึก
ของลูกและของอดีตคูสมรส  มองอดีตคูสมรสเปนพอแมผูมีสิทธิรวมกับคนในการปกครองลูก  ไม
ใชอารมณในการแกไขความขัดแยงท่ีมีตอกัน  สรางขอบเขตท่ีเหมาะสมกับบทบาทใหมของตน  
เชน  พอไมมาวุนวายในเรื่องท่ีเปนหนาท่ีรับผิดชอบของแม  หรือไมมาวุนวายกับการท่ีแมไปมี
ความสัมพันธกับผูชายคนใหม  มีความยืดหยุนเพียงพอ  และพรอมท่ีจะรับความชวยเหลือจาก
ระบบอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปน  เชน  จากเครือญาติหรืออดีตคูสมรสของตน  พอแมฝายท่ีเล้ียงดูใหความ
เคารพในสิทธิของเด็กท่ีจะมีความสัมพันธกับพอแมฝายท่ีจากไป  และสนับสนุนใหเด็กและพอ/แม
ฝายท่ีจากไปสามารถแสดงความสัมพันธท่ีดีตอกันไว 
 4. ระยะฟนตัว  การหยารางไมใชการส้ินสุดของครอบครัว  แตเปนการจัดองคกรใหม  
จากครอบครัวเดียวท่ีมีพอ-แม-ลูก  มาเปนครอบครัวเดี่ยวสองครอบครัว  คือ  เปน  “บาน” ของ 
“พอ”  ฝายหนึ่ง  และ ของ  “แม”  อีกฝายหนึง่  ครอบครัวใหมนี้จะตองใชเวลาในการปรับตัวและหา
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จุดสมดุลสําหรับทุกคน  เชน  แมซ่ึงตองหาเล้ียงลูกตามลําพังอาจตองปรับเวลาในการทํางานเพ่ือให
มีเวลามาดูแลลูกมากขึ้น  ในกรณีท่ีม่ีเคยทํางานนอกบานมากอนก็อาจจะตองหางานทําเพ่ือใหมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 
 ในระยะฟนตัวนี้หญิงและชายจะตองหันมาเอาใจใสตนเองในฐานะปจเจกบุคคลท่ีมี
ความตองการและความใฝฝนของตนดวย  ผูหญิงบางคนเคยพ่ึงพาสามีมากเกินไป  และขาดความ
ม่ันใจในการใชชีวิตตามลําพัง  เม่ือวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงและตองพ่ึงพาตัวเองมากขึ้นก็อาจจะเกิด
ความโดดเดี่ยวและวิตกกังวลรวมได  แตผูหญิงบางคนอาจรูสึกอิสระและมีความพอใจกับชีวิตท่ีไม
ตองอยูใตคําส่ังของใคร  หญิงชายสวนมากผานระยะฟนตัวนี้ไดอยางยากลําบากและเกิดปญหาทาง
อารมณเรื้อรัง  แตบางคนสามารถตั้งตนชีวิตใหมไดอยางมีความสุข  ชีวิตใหมนี้อาจมีรูปแบบ
แตกตางกันไป  เชน  ถาไมมีลูกก็อาจใชชีวิตโสดอีกครั้งหนึ่ง  ถามีลูกก็อาจเล้ียงดูลูกตามลําพังหรือ
แตงงานใหม 
 อุมาพร  ตรังคสมบัติ  (2544 : 32)  กลาววาลูกกับพอหรือแมท่ีทํางานหนาท่ีเล้ียงลูกตาม
ลําพัง  (single parent)  นั้น  จะมีความผูกพันใกลชิดกันมากกวาครอบครัวธรรมดา  ท้ังนี้เพราะ
ประสบการณแหงการสูญเสียท่ี มีรวมกันทําใหตองคอยประคับประคองซ่ึงกันและกัน  
ความสัมพันธท่ีใกลชิดเกินไปนี้อาจมีผลหลายอยาง  ไดแก   
 1.  พัฒนาการทางจิตใจของเด็กอาจมีปญหา  เพราะเด็กไมสามารถแยกตัวเปนอิสระจาก
พอแมท่ีเล้ียงดูตนไดเหมือนเด็กท่ัวไป 
 2.  สืบเนื่องมาจากพัฒนาการทางจิตใจ  พัฒนาการทางสังคมของเด็กจะบกพรองไปดวย
เพราะความใกลชิดท่ีมากเกินไปกับพอแม  ทําใหการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนเปนไปไดยาก 
 3.  ลูกจะเกิดปญหาพฤติกรรมไดงาย  ท้ังนี้เพราะในครอบครัวปกติ  พอและแมจะ
ชวยกันแบงเบาภาระและความรับผิดชอบภายในบาน  แตในครอบครัวแบบนี้พอแมจะตอง
รับผิดชอบทุกอยางเพียงผูเดียว  นอกจากนี้ภายหลังการหยารางยังมีภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี
เพ่ิมขึ้นทางการเงิน  งานบานและงานอาชีพ  ทําใหการดูแลลูกมีความบกพรองได 
 4.  ครอบครัวท่ัวไปพอแมฝายหนึ่งจะทําหนาท่ีเปน  “กันชน”  เม่ือมีปญหาระหวางลูก
กับพอแมอีกฝายหนึ่ง  ทําใหความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นไมรุนแรงจนเกินไป  เชน  แมอาจเปนคนคอยรั้ง
พอไวไมใหบันดาลโทสะกับลูก  ในกรณีท่ีมีพอแมเพียงคนเดียวจะไมมีใครทําหนาท่ีเปนกันชนได  
ความสัมพันธอาจมีปญหาเพราะเม่ือเกิดความขัดแยงขึ้นมา  ลูกก็ไมรูวาจะหันหนาไปหาใคร  ความ
ขัดแยงหรือความโกรธอาจรุนแรงเกินกวาท่ีควรก็ได 
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 5.  ลูกอาจมีอํานาจมากเกินไปในบาน  เพราะลูกตองทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของพอแม
รวมท้ังกลายเปนเพ่ือนของพอแม  แทจริงแลวส่ิงเหลานี้เปนหนาท่ีของคูสมรสท่ีจะทําใหแกกัน  
การมีอํานาจมากเกินไปเชนนี้ยอมจะทําใหพอแมควบคุมลูกไมได 
 6. ลูกตองรับภาระหลายอยางแทนพอแมท่ีจากไปทําใหกลายเปนผูใหญกวาวัย  คิดมาก  
วิตกกังวล  มีความโกรธและความขมขื่น  เพราะตนเองตองรับผิดชอบมากเกินไป  และความ
ตองการเยี่ยงเด็กท่ัวไปไมไดรับการตอบสนอง  นอกจากนี้เม่ือมีเวลาท่ีลูกตองจากบานไปดวยสาเหตุ
ใดก็ตาม  เชน  ไปศึกษาตอหรือแตงงานแยกครอบครัวออกไป  ก็อาจจากไปดวยความรูสึกผิดวาตน
จะท้ิงพอแมใหอยูคนเดียวโดยไมมีใครชวยเหลือดูแล  ความรูสึกผิดนี้อาจฝงใจอยูเปนเวลานานก็ได 
 การหยารางทําใหเกิดระบบยอยขึ้นมาใหมเรียกวา  visiting subsystem  ซ่ึงประกอบดวย
ลูกและพอแมท่ีไมไดเล้ียงดู  แตมาเยี่ยมเปนครั้งคราว  ระบบนี้ เปนเหมือนครอบครัว เล็ก ๆ            
ซ่ึงรวมตัวกันขึ้นช่ัวคราวแลวก็จากกันไป   ไมมีความคงทนถาวรหรือมีขอบเขตท่ีแนนอน            
(พูนสุข  ชวยทอง  2548 : 22)  
 ภายในระบบนี้มีลักษณะหลายอยางท่ีอาจทําใหเกิดปญหา  เชน  ในระหวางการมาเยี่ยม  
พอแมอาจพยายามทํากิจกรรมหลายอยางท่ีอาจทําใหเกิดปญหา  เชน  ในระหวางการมาเยี่ยม  พอแม
อาจพยายามทํากิจกรรมหลายอยางกับลูกหรืออาจพยายามพร่ําสอนส่ิงตาง ๆ  มากมายใหลูกเพ่ือ
ทดแทนเวลาท่ีไมไดอยูดวยกัน  นอกจากนี้พอแมอาจตามใจลูกเกินไป  ปรนเปรอลุกดวยวัตถุ
ส่ิงของเพ่ือทดแทนความรักความอบอุนท่ีลูกขาดไป  พอแมจะไมคอยมีอํานาจเหนือลูกเนื่องจาก
ไมไดเปนคนเล้ียงดูลูก  โดยตรง  ดังนั้นการอบรมระเบียบวินัยจะทําใหไมเต็มท่ี  และบางทีอาจไม
กลาอบรมลูกเลยก็ได  เด็กอาจยังโกรธพอแมท่ีท้ิงตนไป  ความขมขื่นจะขัดขวางความสัมพันธ
ระหวางเด็กกับพอแม  เพราะพอแมอาจแปลปฏิกิริยาโกรธของเด็กวาเด็กไมตองการตน  แทนท่ีจะ
ใหลึกลงไปวา  ลูกกําลังขาดความม่ันคงทางใจและกําลังทดสอบวาพอแมรักตนจริงหรือไม  ลูกอาจ
รูสึกวาพอแมเปนคนแปลกหนา  สวนพอแมเองก็ไมคุนเคยกับนิสัยใจคอของลูก  ทําใหขาดความ
ม่ันใจในการปฏิบัติตอลูก  ความรูสึกนี้จะทําลายความม่ันใจในการเปนพอแมและความพยายามท่ีจะ
รักษาความสัมพันธกับลูกไว  นี่เปนสาเหตุท่ีทําใหพอแมท่ีไมไดเล้ียงดูลูกขาดการติดตอกับลูกและ
หายหนาไปในท่ีสุด  ปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบใหมนี้จะลดลง  ถาพอแมท่ีเปนฝายเล้ียงดูลูกมีใจกวาง
พอและพยายามสนับสนุนใหลูกมีความสัมพันธกับพอแมท่ีแยกไป  พยายามชวยฝายหลังใหมี
ความรูสึกท่ีดีและมีความม่ันใจในการปฏิบัติตอลูก  ท้ังหมดนี้จะเปนไปไดก็ตอเม่ือพอกับแม
สามารถจัดการความโกรธท่ีมีตอกันและพยายามสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันในฐานะพอแมไมใช
ฐานะคูสมรส   (จําลอง  ดิษวนิช และ พริ้มเพรา ดิษยวนิช  2545 : 29-30) 
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 จะเห็นวาสวนใหญพบวาเด็กท่ีมีพอและแมเล้ียงดูตามลําพังโดยเฉพาะแมเปนผูเล้ียงดู
นั้นจะเกิดปญหาทางอารมณและพฤติกรรมไดมากกวาเด็กท่ีมีท้ังพอและแม  เชน  อาจมีพฤติกรรม
เกเร  ขาดความยั้งคิด  มีอาการวิตกกังวล  ซึมเศราและมีปญหาในการเขาสังคม  ดังนั้นครอบครัวท่ีมี
พอแมหรือแมเล้ียงดูตามลําพังจึงจัดเปนครอบครัวท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดปญหาสุขภาพจิต  และ
ควรไดรับการชวยเหลือดูแลเปนพิเศษ   

 ผลกระทบของการหยาราง 
 การหยารางกอใหเกิดผลกระทบท้ังในระดับบุคคลและในระดับครอบครัว  กลาวคือ  
เม่ือครอบครัวเผชิญกับเหตกุารณหยารางซ่ึงเปนภาวะวิกฤตรุนแรงของครอบครัว ยอมมีผลกระทบ
ตอครอบครัวไมมากก็นอย  หากครอบครัวปรับตัวไมเหมาะสมยอมทําใหเหตุการณนั้นกลายเปน
ภาวะวิกฤตของครอบครัว  ถาสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งตองเผชิญกับเหตุการณหยารางจะ
มีผลโดยรวมตอสมาชิกครอบครัวทุกคน  มีผลตอบรรยากาศในครอบครัว  สัมพันธภาพใน
ครอบครัว ความสงบสุขของครอบครัว  ตลอดจนบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว   
 ผลกระทบของการหยารางในระดับบุคคลซ่ึงอาจเปนดานบวกหรือลบแลวแตเหตุการณ
สําหรับผลกระทบในดานบวกพบวามีความเปนอิสระในการตัดสินใจมากขึ้น  ชวยใหมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดีขึ้น  และเปนไปตามท่ีไดคาดหวังไวกอนมีการหยารางนอกจากนี้การหยารางทําให
ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น  มีงานทํา  มีรายไดเปนของตนเองโดยไมตองพ่ึงพาอดีตคูสมรสของตน  
(สุภรณ  ล้ิมอารีย  และพนม  ล้ิมอารีย  2538 : 20)  สวนผลกระทบในดานลบเม่ือตองเผชิญกับภาวะ
วิกฤตท่ีไมพึงประสงคสําหรับความสัมพันธนั้นส้ินสุดลงท้ังชายและหญิง  ยอมรูสึกไมสบายใจ  
หงุดหงิด  วิตกกังวล  เสียใจเศราใจ  หรือนอนไมหลับ  ซ่ึงแสดงออกท้ังจากกิริยาทาทางและคําพูด  
หากภาวะวิกฤตนั้นไมถูกแกไขหรือบรรเทาบางลงจะทําใหอาการดังกลาวเปนเรื้อรังจนในท่ีสุดอาจ
เกิดโรคทางกายได  เชน  แผลในกระเพาะอาหาร  ไมแกรน  ปวดศีรษะเรื้อรัง  ความดันโลหิตสูง  
โรคหัวใจขาดเลือด  ระบบภูมิคุมกันของรางกายเปล่ียนแปลงไป  คือประสิทธิภาพของ  natural 
killer cell  ลดลง  จํานวน  T cells ลดลง  การตอบสนองตอ  mitogen  ลดลง  การสราง  interferon  
ลดลง  การตอบสนองของ   antibody  ตอวัคซีน  ไวรัสไขหวัดใหญลดลง  การเจ็บปวยดวยโรคติด
เช้ือนานกวาปกติและบาดแผลท่ีเกิดขึ้นหายชากวาธรรมดา  (สมภพ  เรืองตระกูล 2547: 41)  การ
หยารางจัดเปนการสูญเสียท่ีสําคัญในชีวิตของบุคคลและเปนความเครียด  ท่ีรุนแรงเปนอันดับ  2  
รองจากการเสียชีวิตของคูสมรส    ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นในชีวิตสมรสเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลมาก  
เพราะในความสัมพันธนี้เองท่ีความตองการพ้ืนฐานทางอารมณของชายและหญิงไดรับการ
ตอบสนองไมวาจะเปนความรัก  ความอบอุนนี้ส้ินสุดลงชายหญิงจะเกิดความผันผวนทางอารมณ  
เชน  ความรูสึกสับสน  โกรธ  และเศราโศก  ปฏิกิริยานี้เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเศราโศกจาก
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การสูญเสีย  ซ่ึงจะรุนแรงมากในชวงแรกและจะคอยทุเลาลงในส้ินปแรก  แตอาจใชเวลานาน    
หลายปจึงจะส้ินสุดลง  ผลกระทบตอตัวคูสมรสเกิดไมท้ังทางดานสุขภาพ  ดานเศรษฐกิจ  และดาน
สังคม  ดานสุขภาพพบวา  ผู ท่ีหยารางมักเกิดโรคภัยไขเจ็บ  ท้ังทางดานสุขภาพรางกายและ
สุขภาพจิตสูงกวาผูท่ีสมรสหรือเปนโสด  การหยารางนั้นนํามาซ่ึงความเศรา  และเปนบาดแผล
ภายในใจของผูท่ีหยาราง  ทําใหผูท่ีหยารางตองเผชิญกับความรูสึกโดดเดี่ยว  ไมมีความสุข  มี
ความเครียด  ซ่ึงทําใหมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนออกไปและกอใหเกิดความผิดปกติทางจิตใจได  
นอกจากนี้จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา  คานาดา  พบวา  การหยารางมีความสัมพันธกับการฆาตัว
ตาย  ในฟนแลนดพบวาการเพ่ิมขึ้นรอยละ  1  ของอัตราการหยารางจะมีอัตราการฆาตัวตายเพ่ิมขึ้น
รอยละ  0.24  ในเพศชาย  และรอยละ  0.12  ในเพศหญิง  สําหรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจท่ีมี
ตอผูท่ีหยาราง  พบวาฝายหญิงมักไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจมากกวาฝายชายและฝายหญิง
จํานวนไมนอยท่ีเม่ือหยารางแลวตองเล้ียงตัวเอง     นอกจากนี้สวนใหญบุตรมักอยูกับมารดาและมี
จํานวนไมนอยท่ีไมไดรับการสงเสียจากบิดาและมารดาทํางานไมได  หรือมีรายไดไมเพียงพอ      
จะทําใหครอบครัวอยูอยางแรนแคน  ซ่ึงเปนสถานการณท่ีบีบบังคับใหมารดาตองทําส่ิงผิดกฎหมาย  
เชน  อาชญากรรม  หรือโสเภณี  สวนผลกระทบทางดานสังคมท่ีมีตอผูท่ีหยารางสวนมากเปนการ
ปรับตัวในสังคมเพราะ   คนท่ีหยารางมักถูกนินทาในแงราย  หรือไมไดรับการยอมรับจากญาติพ่ี
นอง   ซ่ึงทําใหความสัมพันธของสังคมเดิมตองเปล่ียนแปลงไปสูสังคมใหมตามความตองการท่ี
แตกตางกันไป      (อุมาพร   ตรังคสมบัติ  2544 : 63-64)   
 ผลกระทบตอเด็ก การหยารางเปนเหตุการณท่ีสะเทือนใจเด็กโดยเด็กจะไดรับ
ผลกระทบ  2  ดานคือ  ดานบุคลิกภาพและสุขภาพจิต  เด็กจะเห็นวาการหยารางของพอแมเปน
วิกฤตการณเลวรายท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ  และสงผลระยะยาวตอชีวิตเด็กดวย  (กวี  สุวรรณกิจ 
2541: 38)  ปฏิกิริยาท่ีเด็กมีนั้นขึ้นกับเพศ  อายุ  ฟนอารมณ  และพัฒนาการทางสติปญญา  อาการท่ี
พบสวนใหญไดแก  อาการซึมเศรา  โกรธ  ขาดสมาธิในการเรียนและวิตกกังวลตออนาคต  
นอกจากนี้เด็กยังมีความขัดแยงในจิตใจไมรูวาจะเขาขางพอหรือแม  (lovely  contics)  ท้ังยังมีความ
ใฝฝนจะใหพอแมกลับคืนดีกันอีกดวย  เด็กบางคนอาจจะถูกดึงเขามาในความขัดแยงของพอแม  
เชน  ถูกใชเปนเครื่องมือในการตอสูระหวางพอกับแม  หรือเปนคนกลางในการส่ือสารเนือ่งจากพอ
แมส่ือสารกันเองตรง ๆ  ไมได  ท้ังหมดนี่ทําใหเด็กไมสามารถพัฒนาไปตามทิศทางท่ีเหมาะสม  
การหยารางกอใหเกิดความแคนแกเด็ก ๆ  เปนอยางมากซ่ึงเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีเปนปกแผน     
ท้ังปญหาทางอารมณ  เชน  วิตกกังวล  ซึมเศรา  พยายามฆาตัวตาย  หรือปญหาพฤติกรรม  เชน  
พฤติกรรมเกเร  กาวราว  เปนตน  (อุมาพร  ตรังคสมบัต ิ2545: 22)   
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 เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีสมบูรณ  การหยารางแยกทางกันท่ีเกิดขึ้นเม่ือลูกอยูในวัยรุน  
จะมีผลกระทบตอพัฒนาการของเด็กไดมาก  โดยอาจทําใหพัฒนาการนั้นลาชาหรือเร็วกวาท่ีควรจะ
เปนไปได  วัยรุนตองรับมือกับความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นเปนไปตามปกติของพัฒนาการ  และความ
บาดหมางของบิดามารดา  ในเวลาเดียวกันทําใหพ่ึงตนเองไดและเปนตัวของตัวเอง  การจะไปถึงจุด
นั้นไดวัยรุนตองปรับความสัมพันธท่ีมีตอพอและแมใหมีความเขมขน  (intensity)  นอยลงโดยวัยรุน
จะเหินหางจากพอแมมากขึ้น  บางครั้งอาจเหินหางจากพอหรือแมคนหนึ่ง  และไปใกลชิดกับอีกคน
หนึ่งแทน  เม่ือพอหรือแมคนหนึ่งจากไปเพราะการหยาราง  กระบวนการดังกลาวจะเปนไปไดยาก
ขึ้น  เพราะการท่ีมีพอหรือแมเล้ียงดูเพียงคนเดียว  ทําใหวัยรุนตองเขามาใกลชิดพอหรือแมผูนั้น
อยางหลีกเล่ียงไมได  ถามีความสัมพันธท่ีไมดีมากอน  การมาอยูใกลชิดกันก็จะทําใหวัยรุนอึดอัดใจ  
ถาเคยมีความสัมพันธท่ีดีตอกันก็อาจเกิดความผูกพันท่ีมากเกินไป  บางครั้งพอแมก็เปนฝายเขามา
ผูกพันกับลูกมากขึ้นเพ่ือทดแทนความรูสึกสูญเสียท่ีเกิดขึ้น  ผลท่ีตามมาก็คือ  วัยรุนไมสามารถ
แยกตัวเองออกไปจากพอแม  และสรางความสัมพันธท่ีเหมาะสมกับคนภายนอกได  ความรูสึกวา
ตนเปนคนผิดและเปนสาเหตุของการหยารางจะทําใหวัยรุนพยายามรับผิดชอบครอบครัวมากขึ้น  
บางคนพยายามทําหนาท่ีของพอแมท่ีจากไป  เชน  ทําส่ิงตาง ๆ  ท่ีพอเคยทําใหแม  พยายามดูแลแม
มากขึ้น  หรือคอยใกลชิดเปนเพ่ือนแกเหงาของแม  วัยรุนบางรายทนความใกลชิดกับแมไมได  ก็จะ
มีการพัฒนาความเปนตัวของตัวเองเร็วเกินไป  เชน  ออกไปใชชีวิตนอกบานกอนท่ีตนจะพรอม  
หรือไปใชเวลาสวนใหญกับเพ่ือนฝูง  บางรายอาจหนีออกจากบานหรือไมก็แตงงานแยกครอบครัว
ออกไปเร็วกวาท่ีควร  มีการศึกษาพบวา  วัยรุนท่ีมาจากครอบครัวท่ีหยารางมีมโนภาพแหงตนต่ํา
กวา  ซึมเศรามากกวา  วิตกกังวลมากกวา  และมีสุขภาพจิตใจโดยรวมเส่ือมมากกวาวัยรุนท่ีมาจาก
ครอบครัวปกติ   แตมีวัยรุนหลายคนมีการปรับตัวในเชิงบวก  โดยทุมเทความสนใจใหกับส่ิงท่ีมี
ประโยชน  เชน  การเรียน  กีฬาหรือกิจกรรมตาง ๆ  แตหลายคนก็อาจทําส่ิงท่ีเปนโทษ  โดยเขา
รวมกับแกงอันธพาลหรือหันไปใชสารเสพติด  ฯลฯ  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายนอกและ
เอกลักษณของวัยรุนคนนั้นวามีความม่ันคงเพียงไร  (ธีรวัฒน  นิจเนตร 2520 : 57-58)   
 ดานท่ีสองการหยารางนั้นมีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตบุตรของผูท่ีหยาราง  
พบวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวหยารางจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดอยกวาเด็กครอบครัวปกติ  เพราะโดย
ธรรมชาติแลวเด็กตองการความรักจากท้ังบิดา  และมารดา  นอกจากนี้เด็กชายท่ีอยูกับมารดากอน
อายุ  5  ป  มักเกิดภาวะขาดบิดาในวัยเด็กซ่ึงเปนองคประกอบของการเกิดโรคจิตทางเพศ  
ผลกระทบของการหยารางตอบุตรจะเกิดขึ้นได  ท้ังระยะกอนหยารางและหลังหยาราง  ชวงกอน
การหยารางนั้นบิดามารดามีความขัดแยง  ทะเลาะ  ทุบตี  มึนตึง  อารมณเสีย  บุตรจะรูสึกอึดอัด  
ขาดความสุข  หลังการหยารางเด็กจะรูสึกสูญเสีย  กลัวถูกทอดท้ิง  ตองการความรัก  ขาดความ
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เช่ือม่ันในตัวเอง  สูญเสียความสัมพันธทางสังคม  มีปญหาทางดานอารมณและพฤติกรรม  พบวา
เด็กท่ีมีครอบครัวแตกแยกมักมีพฤติกรรมไมเหมาะสมในดานตาง ๆ  เชน  ลักขโมย  หรือเสพของ
มึนเมาหรือส่ิงเสพติดอ่ืน ๆ เปนตน  มากกวาเด็กครอบครัวปกติ  โดยเด็กกอนวัยรุน  จะมีความ
โกรธ  และตอตานฝายใดฝายหนึ่ง  จิตใจหวั่นไหวในความเปนตัวของตัวเอง  สําหรับเด็กวัยรุนจะมี
ความวิตกกังวล  ตกใจ  เศราเสียใจ  และรูสึกเปนปมดอยอยางรุนแรงในชีวิต  นอกจากนั้นยังพบวา
เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีหยารางเม่ือโตขึ้นมีครอบครัวก็จะมีความเส่ียงตอการหยารางสูงขึ้นดวย
(ธีรวัฒน  นิจเนตร 2520 : 61)   
 ประการสุดทายการหยารางจะมีผลกระทบตอสังคมดวย  โดยพบวาเด็กท่ีมาจาก
ครอบครัวหยาราง  มักกอปญหาตอสังคมในตาง ๆ  เชน  ปญหายาเสพติด  ปญหาเด็กเรรอนจรจัด  
จากการศึกษาพบวา  การติดสารระเหยของเยาวชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับภูมิหลัง
ทางดานครอบครัวของเด็กโดยเด็กท่ีมาจากครอบครัวหยารางมีการติดสารระเหยในอัตราท่ีสูงกวา
เด็กครอบครัวปกติ  นอกจากนี้  การท่ีบิดามารดาแตงงานใหมสามารถทําใหเกิดปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวไดงายขึ้น  เชน  การทําทารุณ  ทุบตีลูกเล้ียง  หรือการท่ีเด็กหญิงถูกพอเล้ียงลวงละเมิด
ทางเพศ  เปนตน  การหยารางยังสงผลใหระยะการเจริญพันธส้ันลง  โดยเฉล่ียอายุแรกสมรสของ
ผูหญิงในกรุงเทพมหานคร  คือ  25  ป  ชวงการเจริญพันธุ ส้ินสุดท่ี  49  ป  ดังนั้น  โดยเฉล่ียผูหญิง
ในกรุงเทพมหานครมีชวงเจริญพันธุ  25  ป  ถาเกิดการตายหรือการหยาราง  ชวงการเจริญพันธุจะ
ยิ่งส้ันลง  พบวาการหยาราง  และแยกกันอยู  สงผลตอการเจริญพันธุมากกวาการเปนหมาย  การ
ลดลงของชวงเวลาการสมรสสงผลตอโครงสรางของประชากรได  (ณัฐนารี  เอมองค2544  : 28) 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูหญิง 
 การเนนบทบาทของความเปนแมของผูหญิง นําไปสูบทบาทท่ีตรงขามท่ีพบอยูเปน
สากลในโลก ระหวางบทบาทท่ีถูกจํากัดอยูกับงานบานกับบทบาทของงานท่ีเกี่ยวของกับ
สาธารณชนหรืองานนอกบาน (ปราณี วงษเทศ  2544  : 30) ไดเสนอ แนวคิดนี้วาเปนเรื่องซ่ึง
แนนอนวาเปนเรื่องของความไมเทาเทียมกัน เพราะการท่ีผูหญิงจะตองถูกจํากัดบทบาทอยูในแวดวง
ของงานบานทําใหไมมีโอกาสท่ีจะเขาถึงส่ิงท่ีเรียกวาอํานาจ ช่ือเสียง และคานิยมทางวัฒนธรรม ท่ี
กลายเปนอภิสิทธ์ิของบุรุษเทานั้น และสถานภาพผูหญิงจะต่ําสุดในสังคมท่ีมีความแตกตางอยาง
ชัดเจน  ระหวางขอบเขตกิจกรรมภายในบานและนอกบาน โดยเฉพาะถาเปนสังคมท่ีผูหญิงตองอยู
บานโดยลําพังในบาน ภายใตอิทธิพลหรือสิทธิอํานาจของบุรุษคนเดียว  ฐานะผูหญิงจะสูงขึ้น ถา
สามารถอางสิทธ์ิไดไมวาจะจากการสวมบทบาทของบุรุษ หรือสรางสายสัมพันธทางสังคมของตน
ดวยการสรางฐานะ ตําแหนง และคานิยม        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 18
 
 อคิน  รพีพัฒน  ( 2533 : 77) ไดกลาววาลูกสาวไมสามารถบวชทดแทนบุญคุณพอแมได
เชนเดียวกับลูกชาย ลูกสาวจึงตองตอบแทนดวยวิธีการอ่ืน เชน ดูแลเอาใจใสพอแมยามแกเฒา 
ชวยเหลืองานบาน เล้ียงดูอุปการะนอง รวมท้ังหาเงินเพ่ือจุนเจือครอบครัว ผูหญิงไทยจึงจําเปนตอง
มีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเปนพิเศษ และงานในครอบครัวในฐานะลูกสาว ตองตอบ
แทนดวยวิธีการอ่ืนตางจากลูกชาย  
 จากแนวคิดดังกลาว แสดงใหเห็นวาในสังคมปจจุบันสิทธิความเทาเทียมระหวางชาย
และหญิงไดรบการยอมรับมากยิ่งขึ้น เพียงแตหนาท่ีบางหนาท่ีของผูหญิงไมสามารถกระทําได 
เชนเดียวกับฝายชายแตก็สามารถชดเชยดวยวิธีการท่ีผูหญิงสามารถกระทําได การเปล่ียนแปลงของ
สังคมและวัฒนธรรมไดนํามาสูการเปล่ียนแปลงการทํางานของผูหญิงมากยิ่งขึ้น ผูหญิงไดรับการ
ยอมรับดานการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจในครอบครัวมากยิ่งกวาอดีต 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูและการปรับตัว 
 3.1    ทฤษฎีการเรียนรู  
 เนื่องจากผูหญิงในปจจุบันมีการศึกษาสูงขึ้น ทําใหโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสาร
ตางๆ ก็มากขึ้นตามไปดวย ประกอบกับส่ือสารตางๆ ทางวิทยุ ทําใหผูหญิงสมัยนี้ไดเห็นรูปแบบ 
หรือ วิถีชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น วิสัยทัศน และโลกทัศนกวางขึ้น จึงมีการเรียนรูจากท้ัง
ประสบการณของตนเองและประสบการณของคนอ่ืนมาปรับใชในการดํารงชีวิต สมบูรณ 
 สมบูรณ   ศาลยาชีวิน  (2526:123) ไดกล าวถึงการ เรี ยนรูว า เปนกระบวนการ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากการฝกหัดหรือประสบการณของแตละบุคคล  หรือการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการท่ีผูเรียนปรับตนเองเพ่ือตอบสนองตอบส่ิงเราเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงนี้ครอบคลุมถึงระบบการทํางานตางๆของรางกาย รวมถึงดานอารมณ 
ทัศนคติ การปรับตัว ดานสังคม   
 บุษบง  จันทเลิศ  (2539 : 18) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการเรียนรูวาการเรียนรูทําใหบุคคลมี
การปรับตัวท้ังในดานสวนตัวและดานสังคม แนวคิดการเปล่ียนแปลงเปนเรื่องการเรียนรูโดยตรง 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใดๆ นับวามีการเรียนรูโดยตรง ถือวามีการเรียนรูเกิดขึ้น ซ่ึงถือวาเปน
กระบวนการเรียนรู  
 ถวิล   ธาราโภชน (2545  : 46) กลาววาการเรียนรูเปนสวนสําคัญของการดําเนินชีวิต
ของคนเราและเปนกระบวนการอยางหนึ่งในการพัฒนามนุษย  มนุษยทุกคนจะมีการเรียนรูส่ิงตางๆ
รอบตัวจากคําส่ังสอนของบุคคลในครอบครัวบุคคลอ่ืน การสังเกตจากสภาพแวดลอม ซ่ึงคนจะรับรู
ส่ิงตางๆและสามารถคิดหาเหตุผลเองได 
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 ดังนั้น การเรียนรูเปนกระบวนการเรียนรู หรือการปรับเปล่ียนแบบแผนพฤติกรรม 
เพ่ือใหเกิดการยอมรับจากสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู และเปนไดท้ังท่ีสังคมยอมรับและสังคมไมยอมรับ 
ท่ีเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณเดิม ความคิด ความเช่ือ และพัฒนาการของการกระทําภายใต
เง่ือนไขของบรรทัดฐาน แบบแผน สถานการณ สภาพแวดลอม เวลา บทบาท  และสถานภาพของ
แตละบุคคลท่ีมีความแตกตางกัน และมีปรับเปล่ียนพฤติกรรมตางกัน 

 3.2    ทฤษฎีการปรับตัว 
 ความหมายการปรับตัว 
 สุชา  จันทรเอม (2536 : 135) สรุปวา การปรับตัวคือกระบวน การท่ีบุคคลไดแสดง
พฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตางๆ ในส่ิงแวดลอมของเขา มนุษยทุกคนตองมีการปรับตัวตราบ
เทาท่ีเขาดํารงชีวิตอยู มนุษยตองแกปญหาเพ่ือความสําเร็จในการงานเพ่ือนํามาหาเล้ียงชีพเพ่ือสนอง
ความตองการทางกาย จิตใจ และสังคม นอกจากนี้การปรับตัวทําใหเกิดแรงผลักดันจากภายนอก
ท่ีมากระทบตัวบุคคล และสภาวะจิตใจท่ีไดรับ ทําใหเกิดภาวะกระตุนความตองการท่ีเกิดขึ้น บุคคล
จึงมีความจําเปนท่ีตองใชการไตรตรองและการเลือกสรรเพ่ือใหไดมาซ่ึงความปรารถนาและความ
ตองการท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
 พรพรรณ  จันทรถง (2544 : 10) สรุปวาการปรับตัว หมายถึงกระบวนการท่ีเปนไปตาม
ความตองการจากแรงผลักดันภายในจิตใจ เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางจิตใจ ลดความวิตกกังวล 
ความคับของใจ และความตองการตางๆ นอกจากนี้ยังเปนความตองการจากแรงผลักดันภายนอก
เพ่ือใหสามารถอยูในสังคมและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไดอยางมีความสุข 
 วราภรณ  ตระกูลสฤษดิ์ (2545 : 3) สรุปวาการปรับตัวคือกระบวนการท่ีบุคคลใชความ
พยายามในการปรับตัวเม่ือตองเผชิญกับสภาพปญหาความอึดอัดใจ คับของใจ ความเครียด ความ
ทุกขใจ ความวิตกกังวลตางๆ ฯลฯ จนเปนสถานการณท่ีบุคคลนั้นๆสามารถอยูในสภาพแวดลอม
หรือสภาพปญหานั้นๆได 
 ศิริสุข ทองสนธิ (2538 : 36) ใหความหมายของการปรับตัว วาคือวิธีการท่ีคนเราปรับตัว
เปนไปตามความตองการของตนเองในสภาพแวดลอม ซ่ึงบางครั้งสงเสริม บางครั้งขัดขวาง และ
บางครั้งสรางความทุกขทรมานแกคน กระบวนการปรับตัวนี้เกิดจากความจริงท่ีวามนุษยทุกคนมี
ความตองการและเราสามารถใชวิธีการแบบตางๆในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุถึงความตองการ
นั้นๆในสภาวะแวดลอมท่ีปกติธรรมดาหรือมีอุปสรรคขัดขวางตางๆกันไป 
 จากความหมายดังกลาวพอจะสรุปไดวา  การปรับตัว  คือ  การท่ีบุคคลสามารถสราง
หรือขัดเกลาพฤติกรรมใหเขากับแบบแผนของสังคม  หรือส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง  ใหสามารถ
บรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการ  ทําใหมีชีวิตอยูอยางปกติสุขท้ังกายและจิตใจ  ไมเกิดผลเสียตอตนเอง
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และผูอ่ืน  เปนผลของความพยายามของบุคคลท่ีจะปรับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไมวาปญหา
นั้นจะเปนปญหาดานบุคลิกภาพ  ดานความตองการหรือดานอารมณ  เพ่ือใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมจนเปนสภาพการณท่ีบุคคลนั้นสามารถอยูไดในส่ิงแวดลอมนั้น ๆ  และถาบุคคลนั้น
ปรับตัวแลวและสามารถอยูในสภาพแวดลอมนั้น ๆ  ไดอยางมีความสุขแสดงวาบุคคลนั้นมี
สุขภาพจิตดี 

 แบบแผนของการปรับตัว 
 เนื่องจากบุคคลทุกคนตองมีการปรับตัวเพ่ือการมีชีวิตอยูไดอยางรอดปลอดภัยและมี
ความสุขดังนั้นความสําเร็จในการงาน  การเอาชนะตนเองหรืออุปสรรคตาง ๆ  ตลอดท้ังการไดมี
สวนชวยเหลือผูอ่ืนบางจึงเปนเรื่องจําเปนสําหรับการมีชีวิตท่ีมีความสุขดังกลาว  อยางไรก็ตาม  แต
ละบุคคลตางก็มีแบบแผนของการปรับตัวของตนเองตามความแตกตางของบุคคล   
 ลักขณา  ศรีวัฒน ( 2545 : 42)  ไดแบงแบบแผนการปรับตัวเปน  2  ประเภท  ดังนี้   
 1. การปรับตัวท่ีปราศจากศิลปะหรือการปรับตัวแบบโบราณ  (Primtive Adjustmen)  
สําหรับการปรับตัวแบบนี้จะเปนแบบสูหรือถอย  จะเห็นวาคนเราตามปกติเม่ือเกิดความขับของใจ
แลวจะสูเพ่ือเอาชนะอุปสรรคแตหากสูไมไดก็จะถอยหน ี
 2. การปรับตัวท่ีมีการปรับตัวอยางเหมาะสมหรือสอดคลองกับปญหาหรือสถานการณ  
(Modifiled  Adjustment)  สําหรับการปรับตัวแบบนี้บุคคลท่ีเผชิญปญหาหรือสถานการณท่ีไมพึง
ปรารถนาจะพยายามปรับตัวหรือแกไขปญหาตลอดท้ังพฤติกรรมของเขาใหเหมาะสมกับตนเอง  
และใหสอดคลองกับสถานการณจนได 

 กระบวนการปรับตัว 
 ในเรื่องกระบวนการปรับตัวนี้  ลักขณา  ศรีวัฒน ( 2545 : 44-46 )  กลาวถึงระดับของ
กระบวนการปรับตัวและลักษณะของกระบวนการปรับตัวดังนี้ 
 1. ระดับของกระบวนการปรับตัว  สําหรับกระบวนการปรับตัว ท่ี เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันของแตละบุคคลนั้นแบงไดเปน  2  ระดับคือ 
  1.1 การปรับตัวท่ีเรารูตัว  (Concious Attempr of Adjustment)  การปรับตัวแบบนี้
สามารถทําได  2  ทางคือ 
   1.1.1  โดยการเพ่ิมความพยายามใหมากขึ้น  เพ่ือเอาชนะอุปสรรคหรือความ
ยุงยากตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นและเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
   1.1.2  โดยการเปล่ียนเปาหมายท่ีตั้งไว  หากวาเปาหมายท่ีตั้งไวสูงมากเกินไป
หรือเปาหมายท่ีบุคคลนั้นทราบหรือตระหนักวาเขาไมสามารถจะบรรลุเปาหมายได  เขาจะเปล่ียน
เปาหมายใหมท่ีคาดวาจะเอาชนะได 
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  1.2  การปรับตัวท่ีกระทําไปโดยไมรูตัว  (Unconscious Attempt of Adjustment) การ
ปรับตัวแบบนี้อาจกลาวไดวา  เปนทางออกอยางหนึ่งของบุคคลเม่ือเกิดความคับของใจหรือความ
ขัดแยงในใจ  หรือเม่ือเผชิญปญหาแลวแกปญหาไมได  เขาก็จะหาทางออกดวยวิธใดวิธีหนึ่ง  ซ่ึง
กลวิธีในการปรับตัวในลักษณะดังกลาวเรียกวากลไกทางจิต  (Mental Mechanism)  หรือกลไก
ปองกันตนเอง  (Self-detense Mechanism)  กลไกดังกลาวนี้บุคคลใชเพ่ือการรักษาหรือคุมครอง
ตนเองไมใหเสียหนาหรือศักดิ์ศรีนั่นเอง  เพ่ือไมใหเกิดความวิตกกังวล 
 2. ลักษณะกระบวนการปรับตัว  สามารถแบงออกเปน  2  ลักษณะดังนี้ 
  2.1  การปรับตัวท่ีสมบูรณ  (Integrative Adjustment)  เปนลักษณะของการปรับตัวท่ี
บุคคลประสบปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ  แลวสามารถแกปญหาได  และเม่ือแกปญหาไดแลวทําให
ตนเองเกิดความสบายใจ  ไมมีของขุนของหมองใจเหลืออยู 
  2.2  การปรับตัวท่ีไมสมบูรณ  (Non-integrative Adjustment)  เปนการปรับตัวท่ี
บุคคลประกอบปญหาอุปสรรคแลวไมสามารถแกปญหานั้น ๆ  ได  แตเขาอาจมีวิธีท่ีทําใหคลาย
เครียดภายในใจหรือความวิตกกังวลใหลดลงไดบาง  แตรองรอยของความไมสบายใจ  นั้นยังคงมี
คางอยูการปรับตัวแบบนี้อาศัยกลไกทางจิตหรือกลไกปองกันตนเอง  การปรับตัวแบบนี้จึงเปนการ
ปรับตัวท่ีไมสมบูรณ 

 กลไกในการปรับตัว 
 เม่ือบุคคลประสบปญหาหรือความไมสบายใจจะมีวิธีการตาง ๆ  เพ่ือลดความไมสบาย
ใจนั้น ๆ  นักจิตวิทยาหลายทานยอมรับวาความเครียดเปนปญหาทางสุขภาพจิตท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิต  
เพราะวาความเครียดนั้นเกิดจากความวิตกกังวล  ความกลัว  ความขัดแยงในใจ  หรือความคับของใจ  
ทําใหเกิดโรคตาง ๆ  ทางรางกายตามมา  เชน  การนอนไมหลับ  เปนแผลในกระเพาะอาหาร  หรือ
ปวดศีรษะอยางรุนแรง  ลักขณา  ศรีวัฒน ( 2545 : 49-51 )สรุปวาโดยปกติมนุษยเราจะมีการลดหรือ
คลายความเครียดไดมากมายหลายวิธี    ดังตอไปนี ้
 1.  ปฏิกิริยาทางรางกายเพ่ือปรับตัว  (Reaction of Adjustment)  หากมีตัวเรงความเครียด
เกิดขึ้นจะเกิดปฏิกิริยาทางรางกายเพ่ือปรับตัว  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.1  อาการบอกเหตุ  (Alarm Reaction Stage)  จะเกิดขึ้นเฉพาะแหงอันเนื่องมาจาก
ตัวเรงใหเกิดความเครียด  ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นจะเกิดโดยผานระบบประสาทและตอมไรทอ  เชน  
ตอมพิทูอิทารีจะหล่ังฮอรโมนออกมาทําใหรางกายสามารถตอตานตัวเรงความเครียดและปรับ
รางกายใหอยูในสภาวะสมดุล 
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  1.2  อาการตอตาน  (Resistance stage)  ในระยะชวงนี้การเปล่ียนแปลงทางชีววิทยา
จะเกิดขึ้นเพ่ือรักษาสภาพตอตานของส่ิงมีชีวิตตอตัวเรงความเครียด  ในบางสถานการณทําใหเกิด
ระดับการสมดุลทางสรีรวิทยาเกิดขึ้น 
  1.3  ขั้นหยุดการทํางาน  (Ethausion Stage)  ถามนุษยอยูภายใตเหตุการณท่ีมี
ความเครียดนาน ๆ  ความตานทานไมสามารถจะทําใหรางกายคงรักษาสภาพคงท่ีไวได  และ
ความเครียดยังมีอยูตอไป  อาจจะเกิดการตอบโตเพราะอวัยวะหยุดการทํางาน 
 จะเห็นไดวาตัวเรงความเครียดตาง ๆ  จะมีผลตออารมณ  ถามีความตกใจหรือมีความ
โกรธจะมีการทํางานรวมกันระหวางระบบประสาทและระบบตอมไรทอ  โดยจะมีเซลลประสาท
รับความรูสึกสงไปยังสมองสวนไฮโปทาลามัส  (Hypohatamos)  ทําใหมีการหล่ังฮอรโมน  CRH  
ผานเขาไปในเสนเลือดไปกระตุนตอมใตสมอง  (Pituitary)  ทําใหมีการหล่ังฮอรโมนอะดรีโนคอรดิ
โดโทรฟกหรือ  ACTH  ซ่ึงควบคุมการทํางานของตอมหมวดไต  สวนคอรเทกซเปนผลทําใหคลูโค
คอรดิคอยดหล่ังออกมาในกระแสเลือดมากกวาปกติทําใหน้ําตาลในเลือดเพ่ิม  ความเครียดก็เกิดขึ้น  
เม่ืออยูในภาวะฉุกเฉินระบบประสาทสวนท่ีเรียกวา  ซิมพาเทติก  (Sympathetic)  จะกระตุนใหตอม
หมวดไตสวนเมดิลลา  (Medula)  หล่ังฮอรโมนอะดรินาลิน  (Adrenalin)  ออกมามากกวาปกติใน
ขณะท่ีรางกายมักมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาในระบบอ่ืน ๆ 
 2.   วิธีการเผชิญปญหาหรือโตตอบปญหาโดยอัตโนมัติ  มีลักษณะดังนี ้
  2.1   การรองไห  นักวาเปนการตอบโตปญหาแบบหนึ่งท่ีบุคคลตองเผชิญปญหา  
เพราะการรองไหจะชวยปลดปลอยอารมณเครียด  ความปวดราว  ความเจ็บใจ  ความนอยใจ  ความ
เสียใจ  หรือความวิตกกังวลใหคลายลงได  และภายหลังการรองไหอารมณของบุคคลนั้นจะคอย ๆ 
สงบ  คลายความวิตกกังวล  หรือความเครียดเขาสูสภาพปกติได 
  2.2   การระบายออกดวยคําพูดเปนกลไกท่ีชวยลดอารมณเครียด  ชวยใหบุคคลระบาย
ความอัดอ้ันตันใจ  ความทุกขรอนตาง ๆ  และจะทําใหสามารถเขาใจสถานการณหรือปญหาแจมชัด
ขึ้น  ความคิดตาง ๆ ใหม  อาจจะเกิดขึ้นไดในชวงท่ีพูด  นอกจากนี้ยังเปนโอกาสท่ีเขาจะไดแสดง
ความคิดเห็นรวมกับบุคคลอ่ืน  และอาจจะนําแงคิดตาง ๆ  มาเปนแนวทางในการปรับปรุง
พฤติกรรมของตนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.3  การหัวเราะ  บุคคลบางคนเม่ือเผชิญปญหาอาจจะหัวเราะไมวาจะดวยตั้งใจหรือ
ประชดประชันก็ตาม  หรืออาจทําตลกเพ่ือผอนคลายความเครียดหรือความเศรา  หรือความวิตก
กังวลใจ  โดยท่ัวไปการหัวเราะและการมีอารมณขันมีแนวโนมท่ีจะชวยลดความเครียดและ
พฤติกรรมกาวราวลงได 
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  2.4   การเสาะแสวงหาแหลงใหความชวยเหลือ  เม่ือบุคคลเผชิญกับสภาวะวุนวายใจ  
ก็มักจะหาแหลงท่ีจะใหขอมูลหรือแสวงหาความชวยเหลือและกําลังใจ  เม่ือบุคคลท่ีเขาไปขอความ
ชวยเหลือจะตองเปนบุคคลท่ีเขาไววางใจและมีความเช่ือม่ันวาจะรักษาความลับของเขาไวได 
  2.5   การพักผอนหยอนใจ  เม่ือรูสึกเครียดควรหากิจกรรมอยางอ่ืนทําเพ่ือเปนการ
พักผอนหยอนใจ  เชน  เลนกับสัตวเล้ียง  ดูหนัง  ดูละคร  ฟงเพลง  อาการเครียดก็จะผอนคลาย
หายไปได 
  2.6   การพักผอนนอนหลับ  ภายหลังการพักผอนนอนหลับแลวความรุนแรงของ
ปญหาจะคอย ๆ คล่ีคลายลงไปไดบาง  ขณะท่ีกําลังหลับก็อาจจะฝนดีหรือรายก็แลวแตเม่ือตื่นขึ้นมา
เขาก็จะติดตอประสบการณท่ีเขาไดจากการฝน  และจากชวงเวลาท่ีนอนหลับไปนั้นอาจชวยใหเขา
ตระหนักวิเคราะหสภาพการณตาง ๆ  อันจะทําใหเขาใจเหตุการณไดดีขึ้น  ซ่ึงจะเปนผลใหเขาระงับ
ความรูสึก  ความเครียด  ความผิดหวังได  และความไมสบายใจตาง ๆ  ได 
 3.  การใชกลวิธานในการปรับตัวหรือกลไกปองกันทางจิต  (Defense  Adjustment)  
เปนวิธานหรือกลไกท่ีบุคคลนํามาใชเพ่ือคลายความเครียด  ความกังวลใจ  ความคับของใจ  หรือ
ความขัดแยงในใจ  โดยชวยรักษาไวซ่ึงความภาคภูมิใจของบุคคลแมจะเคยประสบกับความลมเหลว
ในชีวิตและยังชวยลดความไมสบายใจตาง ๆ  อันเนื่องมาจากความกลัว  ความสํานึกผิดตาง ๆ  ซ่ึง
กลวานในการปรับตัวไดแก 
  3.1   ประเภทสูหรือเผชิญปญหา  มีตัวอยางดังนี ้
   3.1.1  การหาเหตุผลเขาขางตนเอง  เปนการอางเหตุผลเพ่ือกลบเกล่ือนและเปนท่ี
ยอมรับมาอธิบายแทนเหตุผลท่ีแทจริง  สําหรับการกระทําของตนท่ีไดกอใหเกิดความผิดหวังใหแก
ตนเองเกินกวาท่ีจะยอมรับได  เพ่ือรักษาความรูสึกท่ีดีของตนไว  เชน  สอบไดคะแนนนอยก็อาง
เหตุผลวาเพราะมัวแตชวยแมขายของไมมีเวลาอานหนังสือ  เปนตน 
   3.1.2   การโยนความผิดใหผูอ่ืน  เม่ือเกิดปญหาขึ้นจะมีการกลาวโทษผูอ่ืนวาเปน
ตนเหตุ  เชน  นักเรียนท่ีสอบตกในวิชาตาง ๆ  ก็จะโทษวาครูออกขอสอบยาก  เปนการยายหรือโยน
ความผิดไปใหผูอ่ืนเพ่ือลดความไมพอใจหรือลดความเครียดของตัวเอง  การยัดเยียดความจริงเชนนี้
ทําใหผูกระทํารูสึกพนความอับอายและสบายใจขึ้นได 
   3.1.3   การระบายอารมณ  เปนการยายอารมณจากบุคคลหรือส่ิงของหนึ่งไปยัง
อีกบุคคลหนึ่งหรือส่ิงของหนึ่ง  เพ่ือลดความไมพอใจหรือลดความโกรธ  เชน  ไมพอใจพ่ีท่ีกลาว
ตักเตือนจึงหันไปดูแมวหรือสุนัขท่ีอยูใกล ๆ  เปนตน  วิธีนี้จะเปนการถายเทอารมณจากส่ิงหนึ่งไป
ยังอีกส่ิงหนึ่งซ่ึงทําใหเกิดความสบายใจขึ้น 
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   3.1.4   การชดเชย  เปนการแสวงหาความสําเร็จทดแทนความผิดหวังหรือปมดอย  
ซ่ึงจะชวยหายเครียดได  เชน  คนรูปรางเตี้ยแตเรียนเกง  หรือหนาตาไมสวยแตมีน้ําใจคอยชวยเหลือ
ผูอ่ืน  เปนตน  วิธีนี้มีสวนชวยการปรับตัว  2  ทางดวยกันคือ  ประการแรกชวยใหไดส่ิงท่ีใกลเคียง
มากท่ีสุดกับส่ิงท่ีเราปรารถนาจริง ๆ  เปนการทดแทน  ประการท่ีสอง  การทดแทนนี้ยังชวยอําพราง
และปดบังขอบกพรองเพ่ือชวยบรรเทาความรูสึกวิตกกังวลใจไปไดบาง 
   3.1.5   การทดแทน  เปนลักษณะของการประนีประนอมกับสถานการณดวยการ
แปลงรูปอารมณและพฤติกรรมท่ีใหโทษมาสูคุณประโยชน  เชน  แทนท่ีจะกอการทะเลาะวิวาทชก
ตอยผูอ่ืนมาเปนนักมวยท่ีสามารถยืดการชกตอยเปนอาชีพท่ีไดรับการยกยองและยอมรับในสังคม  
นับเปนการทดแทนกิจกรรมซ่ึงไมเปนท่ียอมรับของสังคมดวยกิจกรรมท่ีเปนท่ียอมรับ 
  3.2   ประเภทหลีกเล่ียงหรือหนีปญหา  มีตัวอยางดังนี ้
   3.2.1   การแยกตัวออกไปจากสังคม  บุคคลจะใชวิธีนี้ในกรณีท่ีหาทางออกดวย
วิธีอ่ืนแลวไมไดผล  บุคคลประเภทนี้จะขาดความกระตือรือรน  ขาดความสนใจในส่ิงตาง ๆ  แตจะ
อยูตามลําพังเหมือนอยูในโลกของตนเอง 
   3.2.2   การถดถอย  เปนการถอยเขาสูพฤติกรรมดั้งเดิมท่ีตนเคยใชไดผลมาแลว
ในอดีต  ซ่ึงจะแสดงออกโดยคําพูด  หรือการกระทําได  เชน  การไมยอมชวยตัวเองในเรื่องตาง ๆ  
ตองคอยใหบุคคลอ่ืนทําให  เชน  การพูดไมชัด  หรอืลงไปนอนดิ้นเม่ือไมพอใจ  เปนตน 
   3.2.3   การหนีเขาสูภาวะเจ็บปวย  เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงสถานการณท่ีไมปรารถนา
โดยความเจ็บปวยนี้เปนจริง ๆ  โดยมิไดเสแสรง  เชน  เด็กท่ีกลัวพอแมดูเม่ือรูสึกตัววาทําความผิด
จะมีอาการเปนไขไมสบาย  หรือหอบ  หายใจไมออก  เปนตน 
  3.3   ประเภทใชการบําบัด  มีตัวอยางดังนี ้
   3.3.1    หาท่ีปรึกษาโดยไมเก็บความอึดอัดในใจไวมากจนเกินไป  บุคคลทีควร
ปรึกษาไดแก  บิดา  มารดา  เพ่ือนสนิท  ครูแนะแนว  หรือจิตแพทย 
   3.3.2    หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกิดปญหาช่ัวระยะหนึ่ง  แทนท่ีจะหมกมุน
อยูกับปญหานั้น  หาเวลาไปพักผอนในสถานท่ีท่ีชวยใหเกิดความสบายใจเสียช่ัวคราว  เชน  ลา
พักผอน  โดยไปฟกท่ีชายทะเล  สัก 1-2 วัน  แลวคอยกลับมาเริ่มทํางานใหม 
   3.3.3   หลีกเล่ียงการหวังอะไรใหไดหมดทุกอยาง  คนท่ีตั้งความหวังไวสูงมักจะ
เกิดความตึงเครียดทางอารมณเม่ือไมไดสมหวัง  จงเตรียมความรูสึกผิดหวังไวบางก็จะไมรูสึก
ผิดหวังมากมายนัก 
   3.3.4   พยายามนั่งสมาธิเพ่ือความสงบในอารมณ  การนั่งสมาธิเปนการทําจิตใจ
ใหวางจากความคิดอันฟุงซานท้ังปวง  เพราะการนั่งสมาธิจะทําใหจิตใจสงบเกิดสติและปญญา  อัน
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จะนํามาซ่ึงความสงบในจิตใจได  เม่ือคิดอานทําส่ิงใดก็ยอมทําดวยการมีสติและจะทําใหไดรับ
ความสําเร็จในส่ิงนั้น ๆ 
 กลวิธานปองกันตนเองดังกลาวมาแลวนั้น  ถาใชไดอยางเหมาะสมพอดีสามารถผอน
คลายความเครียดซ่ึงเปนเรื่องท่ีเกิดเปนปกติในการดํารงชีวิต  จะชวยลดความไมสบายใจ  ความวิตก
กังวลใจ  หรือความคับของใจ  ความขัดแยงในใจ  แตถานําไปใชบอยเกินไปโดยไมมีเหตุอันควรก็มี
แนวโนมท่ีจะเกิดโทษ  มีผลกระทบตอการปรับตัวของบุคคลนั้น  คือ  จะไมยอมรับความจริงและ
เกิดเปนปญหาตอไป 
 แตมีบางครอบครัวท่ีมีพฤติกรรมแกปญหาไมเหมาะสมซ่ึง  ฉวีวรรณ  สัตยธรรม (2541: 
39 -41 )  สรุปได  4  ประการคือ   
 1. การลดความเครียดโดยวิธีไมเหมาะสม 
  1.1   วิธีการทํารายจิตใจกัน  เชน  คูสมรสไมเขาใจกัน  ตางดุดาอีกฝายหนึ่ง  เปนการ
ทํารายจิตใจซ่ึงกันและกัน  บางรายบิดามารดาไมเขาใจกันกลับไปดุดาบุตร  บุตรจึงเปนเสมือนแพะ
รับบาป   
  1.2    วิธีละเลยไมสนใจพบไดในกรณีท่ีคูสมรสไมสนใจดูแลเอาใจใสอีกฝายหนึ่ง  
หรือบิดามารดาแสดงพฤติกรรมละเลยบุตร  ไมใหความสนใจดูแลเอาใจใสบุตร 
  1.3    วิธีการทารุณกรรมท้ังรางกายและจิตใจ  เชน  การทารุณกรรมเดก็  การทุบตี  ใช
กําลังกันในครอบครัว  ไมวาเปนการท่ีภรรยาทุบตีสามี  การท่ีสามีซอมภรรยาหรือการท่ีทุบตีบุตร
รวมถึงการใชวิธีการทํารายจิตใจอ่ืน ๆ  เชน  การดุดาวากลาว 
 2.  การปฏิเสธปญหา 
 การท่ีครอบครัวไมยอมรับปญหาท่ีเกิดขึ้น  เชน  สามีภรรยาท่ีตางฝายมาจากครอบครัวท่ี
มีปญหาแตกแยก  เม่ือตนแตงงานและพบวามีปญหาระหวางคูสมรสแทนท่ีจะชวยกันคิดหาทาง
ประนีประนอมแกปญหากลับคิดวาเปนธรรมของชีวิตครอบครัว  ท่ีไมจําเปนตองแกไขเพราะ
ครอบครัวตนเคยมีประสบการณเชนเดียวกันมากอน  ทําใหปญหาครอบครัวไมไดรับการแกไข  จน
ในท่ีสุดก็ทําใหครอบครัวแตกแยกได  บางครอบครัวมีลักษณะท่ีไมเปดเผยความรูสึกซ่ึงกันและกัน  
ตางฝายตางปฏิเสธวาครอบครัวตนมีปญหาสัมพันธภาพอาจจะนํามาซ่ึงความแตกแยกของ
ครอบครัวไดเชนกัน 
 3.   การแตกแยกหรือสูญเสียสมาชิกในครอบครัว 
 วิธีการนี้เปนผลตอเนือ่งจากการปฏิเสธปญหาของครอบครัว  ซ่ึงในท่ีสุดจะลงเอยดวย
การท่ีครอบครัวแตกแยก  หยาราง  อาจมีการละท้ิงคูสมรส  อาจมีการละท้ิงบุตร เปนตน  ใน
ครอบครัวท่ีมีปญหาตองดูแลสมาชิกปวยพิการ  หรือผูอยูในวัยชรา  อาจตองนําผูท่ีอยูในภาวะพ่ึงพา
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ไปอยูท่ีอ่ืน  เชน  อยูกับญาติคนอ่ืนหรือไปอยูสถานสงเคราะห  เพราะครอบครัวไมสามารถจัดการ
ปญหาของครอบครัวได 
 4.   การใชอํานาจในการแกปญหา 
 วิธีการนี้พบบอยในครอบครัวเผด็จการท่ีมีผูใชอํานาจในการตัดสินปญหาอยางเด็ดขาด  
ซ่ึงผลจะทําใหสมาชิกอ่ืน ๆ  ท่ีไมเห็นคลอยตามกับการตัดสินใจของผูใชอํานาจในครอบครัวนั้น
เกิดความไมพึงพอใจไดการแกปญหาวิธีนี้อาจทําใหเกิดความรูสึกแตกแยกในระหวางสมาชิก
ครอบครัวได 
 เฮโมวิช และ ฮาโกเยียน  (Hymovich  and  Hagoyian , อางถึงใน  อุมาพร  ตรังคสมบัติ  
2544 : 26)  ไดแบงพฤติกรรมเผชิญความเครียดของครอบครัวเม่ือเผชิญความเครียดท่ีเปนการ
เจ็บปวยเรื้อรังของสมาชิกในครอบครัว  โดยแบงออกเปน  2  รูปแบบดังนี ้
 1.  พฤติกรรมเผชิญความเครียดท่ีเปนการแกไข  โดยสมาชิกในครอบครัวจะมีการ
แสวงหาขอมูลเรียนรูทักษะท่ีจําเปนในการดูแลสมาชิกท่ีเจ็บปวย  มีการยึดม่ันในการรักษาและ
ปรับเปล่ียนแบบแผนการดําเนินชีวิตในลักษณะการเจ็บปวยเรื้อรัง 
 2.   พฤติกรรมการเผชิญความเครียดท่ีเปนการจัดการกับอารมณตึงเครียด  โดยสมาชิก
ครอบครัวจะตองเผชิญกับความรูสึกไมแนนอนในการรักษา  ความวิตกกังวล  ความเศราโศกเสียใจ  
สมาชิกในครอบครัวมีการลดความตึงเครียดตาง ๆ  เชน  พูดคุยระบายความรูสึกกับเพ่ือน  ญาติ  มี
การใชอารมณขัน 
 นอกจากนี้ แมคคับบินและคณะ(Mc Cubbin and others, อางถึงใน อุมาพร  ตรังคสมบัติ  
2544 : 23 )  ยังไดกลาวถึงกลวิธีการเผชิญปญหาของครอบครัว (PSC)  ซ่ึงมีอยู  5  ดาน  ดังนี้ 
 1.  การลดปริมาณ  หรือความรุนแรงของปญหา 
 2.  การแสวงหาแหลงชวยเหลือเพ่ิม  ไดแก  การขอคําแนะนําจากผูท่ีเคยประสบการณ
มากอนเพ่ือใหครอบครัวท่ีมีสตรีท่ีเปนหัวหนาครอบครัวภายหลังการหยาราง  และมีแนวทางในการ
แกปญหา  การขอความชวยเหลือจากทีมสุขภาพ 
 3.   การรักษาไวซ่ึงแหลงชวยเหลือท่ีมีอยูเพ่ือใชในการแกปญหา  ไดแก  การรักษา
สัมพันธภาพในสังคมไว  เพ่ือใหรูสึกมีกําลังใจและมีแหลงสนับสนุนชวยเหลือ  การทํากิจกรรม
รวมกันในครอบครัวเพ่ือเพ่ิมความผูกพันกันในครอบครัว 
 4.  การพยายามลดความตึงเครียดท่ีเกิดขึ้นจากปญหา  ไดแก  การพูดคุยระบายความรูสึก  
การสรางอารมณขัน  และการไมติเตียนหรือกลาวโทษกัน 
 5.  การใหความหมายตอสถานการณขึ้นใหม  โดยตีความในเชิงบวก  มองปญหาในแงดี  
ยอมรับปญหาเช่ือในความสามารถของครอบครัววาสามารถจัดการกับปญหานั้นได 
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 การปรับตัว  มนุษยทุกคนจะตองมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้จะกอใหเกิดภาวะเครียดอยางหลีกเล่ียงไมได  ดังนั้น
มนุษยทุกคนจะตองมีการปรับตัวตลอดเวลาเพ่ือรักษาสมดุลของรางกาย  จิตใจ  และส่ิงแวดลอม  ถา
ปรับตัวไดไมดีก็จะทําใหเกิดพยาธิสภาพตาง ๆ  เกิดขึ้น  และจะตองปรับตัวในสถานการณนั้น
ตอไป  แตละบุคคลจะมีแบบแผนในการปรับตัวแตกตางกันออกไป  การปรับตัวจึงเปนส่ิงสําคัญ
เพราะเปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นกับทุกคน  และชวยใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษย  
 สุรางค  จันทรเอม ( 2527 : 22-24)  ไดใหความหมายของการปรับตัววาเปนการท่ีบุคคล
แสดงพฤติกรรมตาง ๆ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายปลายทางในส่ิงแวดลอมของตน   การปรับตัวเปน
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอมโดยวัดจากระดับความพึงพอใจในความตองการพ้ืนฐาน
และพฤติกรรมตาง ๆ  อาจกลาวไดวาการปรับตัว  หมายถึง  พฤติกรรม  ความคิด  ความเช่ือของ
บุคคล  ท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือตอบสนองตอความตองการของรางกาย  จิตใจและสังคม  เพ่ือรักษา
สมดุลของชีวิตในส่ิงแวดลอมของตน  ดังนั้น  ครอบครัวท่ีเกิดการหยารางยอมกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ  อยางมากมายตอสมาชิกในครอบครัว  ครอบครัวจึงจําเปนตองมีการปรับตัว
เพ่ือใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีของครอบครัวไปไดตามปกติ  ซ่ึงมีปจจัยหลายปจจัยท่ีมีผลตอ
การปรับตัวของครอบครัว  ดังนี้   
 1. ความเปราะบางของครอบครัว  ซ่ึงเกิดจากการส่ังสมของปญหาตาง ๆ  ของครอบครัว  
ถามีมากจะทําใหบ่ันทอนความสามารถของครอบครัวในการเผชิญภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้น 
 2.  ทรัพยากรของครอบครัว  ท้ังในดานอารมณ  จิตใจ  สังคม  และวัสดุ  ส่ิงของเงินทอง
ท่ีครอบครัวมีอยูหรือสามารถเสาะแสวงหาได  จะชวยใหครอบครัวเผชิญภาวะวิกฤตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  การประเมินสถานการณตาง ๆ ของครอบครัว  หากครอบครัวมีเจตคติหรือความคิด
เชิงบวกยอมมองปญหาเปนโอกาสท่ีจะไดพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวและสมาชิกครอบครัว
ทุกคนสามารถปรับตัวและแกปญหาไดอยางสรางสรรค 
 4.  การไดรับการสนับสนุน  แรงสนับสนุนท้ังจากภายในครอบครัวจะชวยสงเสริมให
ครอบครัวท่ีอยูในภาวะวิกฤตปรับตัวไดดีผลเปนท่ีนาพอใจ 
 5.  สัมพันธภาพในครอบครัว  ครอบครัวท่ีรักใครปรองดอง  อบอุน  และมีความเอ้ือ
อาทรตอกัน  ยอมชวยกันปรับตัวฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ  ไดดวยด ี
 6.  ทักษะในการจัดการและแกไขปญหา  หากสมาชิกในครอบครัวมีทักษะชีวิตท่ีดีจะ
สามารถเผชิญภาวะวิกฤตอยางมีสติและรูเทาทัน  ทําใหครอบครัวตางอยูในความสมดุลไดดวยดี  
รวมท้ังการเสาะแสวงหาแหลงสนับสนุนชวยเหลือ 
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 7.  กระบวนการ  หมายถึง  กระบวนการเช่ือมโยงปจจัยตาง ๆ  เพ่ือใชในการปรับตัว
ของครอบครัว  ซ่ึงอาจมีอิทธิพลของเช้ือชาติและวัฒนธรรมเกี่ยวของในการปรับใชวิธีการหรือการ
พิจารณาถึงผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้นหลังการปรับตัว 
 ในระยะหลังวิกฤต  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปรับตัวหลังภาวะวิกฤตมีความคลายคลึงกับ
ระยะกอนวิกฤตตางกันท่ีเหตุการณนั้นกอใหเกิดปญหาทับถมเรื้อรังและมีผลกระทบตอการ
เปล่ียนแปลงแบบแผน  ความเช่ือคานิยมของครอบครัว  หากครอบครัวประสบความสําเร็จในการ
แกปญหาตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น  ครอบครัวก็สามารถดํารงอยูได  สมาชิกในครอบครัวมีการดําเนิน
ชีวิตท่ีปกติสุข  และสามารถทําหนาท่ีตามบทบาทท่ีตนไดรับอยางเหมาะสม  การปรับของ
ครอบครัวในระยะหลังวิกฤตจะเปนไปใน  2  ลักษณะ  คือ  การปรับตัวท่ีเหมาะสม  และการ
ปรับตัวท่ีไมเหมาะสม 
 
4.   การปรับตัวของครอบครัวผูหญิงภายหลังการหยาราง 
 การหยารางเปนภาวะวิกฤตของครอบครัวท่ีเกิดขึ้น  และมีผลกระทบตอคูสมรส  บุตร
และสมาชิกในครอบครัว  โดยเฉพาะคูสมรสท่ีเปนผูหญิง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทําใหครอบครัว
ผูหญิงท่ีหยารางมีปญหาตาง ๆ  มากมายท้ังปญหาดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  และปญหาทางดาน
สุขภาพทางกาย  จิตใจ  ทําใหครอบครัวเกิดภาวะเครียดจากปญหาท่ีเกิดขึ้นเหลานี้  ครอบครัว
จะตองมีการเผชิญความเครียด  ซ่ึงเปนการจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้น  การท่ีครอบครัวจะเผชิญ
ปญหาไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการรับรูเกี่ยวกับสถานการณการหยารางท่ีผานมาวาเหตุการณนั้นมี
ความรุนแรงกับครอบครัวเพียงใด  ครอบครัวใหความหมายการหยารางวาอยางไร  นอกจากนั้นยัง
ขึ้นอยูกับการสนับสนุนทางสังคม  ครอบครัวท่ีไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากจะสามารถเผชิญ
ปญหาไดดีกวาครอบครัวท่ีไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอยหรือไมไดเลย  (Thcits 1982: 240, 
อางถึงใน  อุมาพร  ตรังคสมบัติ  2544 : 53)  ครอบครัวท่ีหยาราง  การสนับสนุนดานอารมณ  ขอมูล
ขาวสารและส่ิงของ  เปนส่ิงจําเปนสําหรับครอบครัวเนื่องจาก  การหยารางเปนภาวะวิกฤตท่ีรุนแรง
สําหรับสตรี  ทําใหผูหญิงมีความเศราโศกสูญเสีย   จําเปนตองไดรับความรัก  ความเอาใจใส  
หวงใย  ใหกําลังใจ  ครอบครัวตองการคําช้ีแนะ  คําปรึกษา  ตลอดจนการสนับสนุนดานเงินทอง  
วัตถุตาง ๆ  เนื่องจากครอบครัวขาดผูนําในการหารายได  การสนับสนุนทางสังคมจะเปนตัวชวย
บรรเทาความเครียดท่ีเกิดขึ้น  ชวยใหครอบครัวมีการปรับตัวท่ีดี  ดังนั้น  การท่ีครอบครัวจะปรับตัว
ภายหลังการหยารางจะเปนไปไดเพียงใดขึ้นอยูกับการรับรูของครอบครัว  การสนับสนุนชวยเหลือ
ท่ีครอบครัวไดรับและความสามารถของครอบครัวในการแกไขปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้น 
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 การหยารางทําใหมีการเปล่ียนแปลงในจํานวนสมาชิก  มีการสูญเสียสถานภาพทาง
สังคม  สูญเสียและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและมีการเปล่ียนแปลงในเครือขายทางสังคม  
ครอบครัวตองมีการจัดองคกรใหม  ปรับเปล่ียนบทบาทหนาท่ีและระบบความสัมพันธ  รวมไปถึง
การสรางกลไกการปรับตัวของครอบครัวขึ้นมาใหม  แมคคับบินและคณะ(Mc Cubbin  and others 
1989:321, อางถึงใน  อุมาพร  ตรังคสมบัติ  2544 : 55) การหยารางเปนส่ิงกอความเครียด (Stresse)  
จะทําใหเกิดขึ้นในระบบครอบครัว  ครอบครัวจะตองมีวิธีการจัดการกับส่ิงกอความเครียดนั้น  ท้ังนี้
เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นและเพ่ือทําใหครอบครัวกลับไปสูชีวิตประจําวันท่ีมีระเบียบและสงบ
สุขอยางท่ีเคยเปนมากอน  วิธีท่ีครอบครัวจัดการกับส่ิงท่ีกอใหเกิดความเครียดนี้เรียกวา  family 
coping  โดยการเปล่ียนแปลงความคิดและอารมณท่ีเกี่ยวของกับปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู  แทนท่ีจะ
มองวาปญหาท่ีเกิดขึ้นทําใหเกิดผลเสียหรืออยากตอการแกไข  ก็มองเสียใหมวาปญหานั้นเปนส่ิงท่ี
ทาทายและครอบครัวสามารถเอาชนะไดหรือปญหานั้นจะคอย ๆ ดีขึน้ในท่ีสุด  และมีการวิเคราะห
วาปญหานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร  และวิธีใดจะแกปญหาไดดีท่ีสุด  การใหความหมายตอสถานการณ
การหยาราง  ชวยใหครอบครัวประเมินสถานการณไดเหมาะสมขึ้น  มีความรูสึกสงบขึ้น  ควบคุม
อารมณท่ีเกิดขึ้นใหอยูในขอบเขต  และไมตกใจเกินไปจะทําใหแกปญหาไมได  นอกจากวิธีดังกลาว
แลวครอบครัวจะตองมีวิธีการปรับตัวท่ีเหมาะสมดวย  คือ  ครอบครัวตองมีความสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงความสัมพันธ  บทบาทและกฎตาง ๆ  ภายในครอบครัวเพ่ือตอบสนองตอความเครียด
ท่ีเกิดขึ้น  การปรับตัวเปนความสามารถของระบบครอบครวัในการเปล่ียนแปลงตนเองใหเหมาะกับ
สถานการณ  เม่ือมีความเครียดเกิดขึ้นครอบครัวจะพยายามลดความเครียดนั้นรวมไปกับการ
ปรับเปล่ียนระบบตาง ๆ  ภายในครอบครัว  ท้ังครอบครัวท่ีมีปญหาและครอบครัวปกติตางก็เผชิญ
กับเหตุการณเครียดในอัตราท่ีไมแตกตางกัน  แตลักษณะเหตุการณนั้นแตกตางกัน  บาง ครอบครัวมี
ความตึงเครียดสูงแตกลับไมมีปญหาใด ๆ เลย  ท้ังนี้อาจเปนเพราะครอบครัวท่ีไมมีปญหานั้นมี
วิธีการปรับตัวและจัดการกับความเครียดดีกวาก็ได (อุมาพร  ตรังคสมบัติ  2544 : 55 )  เหตุการณ   
ตึงเครียดในชีวิตไมจําเปนตองกอใหเกิดความเครียดในทุกครอบครัวเสมอไป  การจะเกิด
ความเครียดหรือไมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง  โดยเฉพาะวิธีการท่ีครอบครัวมองเหตุการณนั้น ๆ  
ถาครอบครัวมองส่ิงท่ีเกิดขึ้นในเชิงบวกก็อาจจะไมเกิดความเครียดขึ้นมา  วิธีการท่ีครอบครัวมอง
ปญหานั้นขึ้นอยูกับบุคลิกของสมาชิกแตละคนและ  family coping  โดยรวมดวย  ครอบครัวท่ีมี
สุขภาพจิตดีมักมองปญหาท่ีเกิดขึ้นในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ  (อุมาพร  ตรังคสมบัติ  2544 : 55) 
คุณสมบัติท่ีจะชวยใหครอบครัวทําหนาท่ีไดดีอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการไมใหเกิด
ความเครียดรุนแรงกลายจนเปนวิกฤตการณ  ไดแก  การจัดองคกรภายในครอบครัว  มีความสมดุล
ระหวางความเปนอิสระและการพ่ึงพากัน  มีขอบเขตระหวางรุนท่ีชัดเจน  สมาชิกในครอบครัวมี
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ความรูสึกม่ันคงและมีความภาคภูมิใจในครอบครัวของตน  มีการสงเสริมใหสมาชิกพ่ึงตนเองได
และมีความนับถือตนเอง  รูจักมองส่ิงตาง ๆ ในแงดี  มีความยืดหยุนในบทบาท  สมาชิกสามารถ
ประนีประนอมกันในขอขัดแยงและความตองการของแตละฝาย  ส่ือสารกันอยางมีประสิทธิภาพ  
อุทิศตนและใหมีการประคับประคองทางอารมณตอกันไดดี  เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน  และ
ตระหนักถึงคุณคาของกันอยางแทจริง    มีโอกาสใชเวลารวมกัน  มีการนับถือศาสนาอยางแนน
แฟนและมีความสัมพันธท่ีดีกับระบบอ่ืน ๆ  ภาพของครอบครัว  ท้ังหมดนี้เปนลักษณะของ
ครอบครัวท่ีเขมแข็ง  สามารถเผชิญกับความเครียดไดโดยท่ีไมทําใหครอบครัวแตกสลายการจะ
พิจารณาวาครอบครัวมีการปรับตัวไดดีหรือไมนั้น  ครอบครัวจะตองมีลักษณะดังนี้   (อุมาพร    
ตรังคสมบัติ  2544 : 57) 
 1.  ครอบครัวจะตองมีความสามารถในการปรับบทบาทหนาท่ีตอความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นได  เม่ือมีสมาชิกบางคนในครอบครัวขาดหายไป  ไดแก  สามีไมอยู  ภรรยาก็สามารถปฏิบัติ
บทบาทแทนกันได  โดยทําหนาท่ีเปนหัวหนาครอบครัว  สามารถทํางานหารายไดมาจุนเจือ
ครอบครัวได 
 2.   ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวยังอยูในระดับดีหลังจากการหยารางเกิดขึ้น  
สมาชิกในครอบครัวยังมีความรักใครกลมเกลียวกัน  ชวยเหลือกันและมีการพูดคุยใหกําลังใจกัน 
 3.   ความสัมพันธของครอบครัวกับสังคม  ครอบครัวยังคงสามารถรักษาความสัมพันธ
กับสังคมไดดี  มีการส่ือสารกันภายในสังคม  มีการชวยเหลือกันและกันไมวาจะเปนเรื่องการงาน  
กิจกรรมตาง ๆ  ในสังคม 
 4.   สมาชิกในครอบครัวมีความพรอมท่ีจะเผชิญปญหาท่ีเกิดขึ้น  สมาชิกในครอบครัว
ทําใจยอมรับปญหาท่ีเกิดขึ้น  และยังสามารถวางแผนในอนาคตวาตอไปครอบครัวจะทําอยางไร 

 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 
 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
 การสนับสนุนทางสังคมถือเปนแหลงประโยชนท่ีชวยใหบุคคลและครอบครัวปรับตัว
ไดดี  การสนับสนุนทางสังคมเปนตัวชวยใหจัดการกับเหตุการณท่ีกอใหเกิดภาวะเครียด  ชวยให
เกิดการเปล่ียนแปลงการใหความหมายตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น  และชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงการ
ตอบสนองทางอารมณท่ีมีตอเหตุการณนั้น  มีผูใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไวดังนี ้
                 คอป (Cobb 1976 : 652 , อางถึงใน ศุภลักษณ  พฤทธิพงศสิทธ์ิ 2534: 19)  ให
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม  การสนับสนุนทางสังคมเปนการไดรับขอมูลขาวสารท่ี   
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ทําใหบุคคลเช่ือวามีคนรัก  เอาใจใส  ยกยอง  มองเห็นคุณคา  มีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม
และมีความผูกพันซ่ึงกนัและกัน 
 คาแพลน คาสเซท และ จอร (Kaplan  Casset  and Goree 1977: 550 , อางถึงใน           
ศุภลักษณ  พฤทธิพงศสิทธ์ิ 2534: 19)  ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวา  การ
สนับสนุนทางสังคมเปนการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีทําใหบุคคลเกิดความพอใจตอความ
จําเปนพ้ืนฐานทางสังคมของบุคคล 
 คาหน (Kahn  1979 : 661, อางถึงใน ศุภลักษณ  พฤทธิพงศสิทธ์ิ 2534: 19) กลาววา  
การสนับสนุนทางสังคม  เปนปฏิสัมพันธอยางมีจุดมุงหมายระหวางบุคคล  ทําใหเกิดความผูกพัน
ในดานดีจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  มีการรับรองหรือเห็นดวยกับพฤติกรรมของอีกบุคคล
หนึ่ง  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   ส่ิงเหลานี้อาจเกิดเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาหนึ่ง
อยางก็ได 
 เพนเดอร (Pender 1987 : 483, อางถึงใน ศุภลักษณ  พฤทธิพงศสิทธ์ิ 2534: 20)  กลาววา  
การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  การท่ีบุคคลจะรูสึกถึงความเปนเจาของ  การไดรับการยอมรับ  
ไดรับความรัก  รูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนท่ีตองการของบุคคลอ่ืน  โดยไดจากกลุมคนในระดับ
สังคมนั้นเองเปนผูใหการสนับสนุนดานจิตอารมณ  วัสดุอุปกรณ  ขาวสาร  คําแนะนํา  อาจจะทําให
บุคคลอ่ืนสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
 ฮูส (House 1981 : 440, อางถึงใน ศุภลักษณ  พฤทธิพงศสิทธ์ิ 2534: 20)  ไดให
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวาเปนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  ซ่ึงประกอบดวย
ความรัก  ความไววางใจ  ความหวงใย  การใหขอมูลยอนกลับ  และขอมูลซ่ึงเปรียบเทียบประเมิน
ตนเอง 
 พิวซัค  (Pilisuk  1982 :398, อางถึงใน ศุภลักษณ  พฤทธิพงศสิทธ์ิ 2534: 20)  กลาววา  
การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีใหการชวยเหลือดานวัสดุ  ส่ิงของ  
ใหความมันคงทางอารมณและเปนสวนหนึ่งของสังคม 
 จากความหมายขางตน   อาจสรุปไดว า   การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  
ความสัมพันธของบุคคลทางสังคมท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึงความผาสุกทางดานจิตใจ  เปนการท่ีบุคคล
ไดรับความรัก  ความหวงใย  ชวยเหลือ  ยอมรับและเห็นคุณคาจากบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคม  
ไดรับขอมูลขาวสาร  การชวยเหลือทางดานวัสดุส่ิงของ  เงินทอง  เวลา  และแรงงาน 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 กุสุมา  พลแกว  (2544: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง แมหมาย : การปรับตัวทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผูหญิงในสังคมชนบทภายหลังการหยาราง พบวา ภายหลังการหยารางผูหญิงตองมี
การปรับตัวท้ังทางดานสังคม คือการปรับบทบาทเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางญาติฝายสามีท่ีตอง
หางเหินไป รวมท้ังตองรูจักปรับบทบาทหนาท่ีใหเหมาะสมกับสถานภาพแมหมาย เม่ือพบปะผูคน
โดยเฉพาะผูชาย ทางดานเศรษฐกิจผูหญิงสามารถปรับบทบาทไดดี ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการท่ีพวก
เธอมีสวนรวมทางเศรษฐกิจในครอบครัวคอนขางสูงท้ังยังสามารถทํางานตางๆ ในภาคเกษตรกรรม
ไดไมแตกตางจากชายเทาใดนัก จึงทําใหสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมไดดี ท่ีตอง
ทํางานหนักมากขึ้นเพ่ือหาเล้ียงครอบครัวเพียงผูเดียว ทําใหการเล้ียงดูลูกเปนไปไดไมดีเทาท่ีควร 
โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาท่ีมีใหลูกนอยลงกอใหเกิดชองวางระหวางความสัมพันธของแมกับลูก 
 สมเกียรติ  เบญจศาสตร (2541: บทคัดยอ) ศึกษาสภาวะความไมม่ันคงในชีวิตสมรสใน
จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความไมม่ันคงในชีวิตสมรส คือความไมแนใจ
วาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอความสัมพันธทางเพศ ชีวิตสมรสของบิดามารดา การทํางานของ
ภรรยา ภรรยาอายุมากกวาสามี ความไมม่ันคงในการทํางาน สามีและภรรยามีรายไดเทากัน ความ
แตกตางดานการศึกษามีความสัมพันธในเชิงบวก และความพึงพอใจเกี่ยวกับความรักความอบอุน
ในชีวิตสมรส ระยะเวลาสมรส อายุแรกสมรส การไมมีประสบการณในการยายถ่ิน ภรรยาทํางาน
เทากับหรือมากกวาสามี มีความสัมพันธในเชิงลบกับความไมม่ันคงในชีวิตสมรส 
 สุภรณ  ล้ิมอารีย  และพนม  ล้ิมอารีย  (2538: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องสตรีและการหยา
ราง  เพ่ือศึกษาขอเท็จจริงในประเด็น  ภูมิหลังของสตรีหยารางและอดีตคูสมรส  ลักษณะการหยา
ราง  สถานภาพสมรส  ปจจุบันและการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของสตรีหยารางและอดีตคูสมรส  
ความรูสึกและความคาดหวังของสตรีหยารางท่ีมีการหยาราง  สาเหตุของการหยาราง  ผลของการ
หยารางท่ีเกิดกับสตรหียารางและผลกระทบการหยารางท่ีเกิดกับบุตร  โดยศึกษากับสตรีหยารางท่ี
จดทะเบียนหยาท่ีสํานักงานจดทะเบียนอําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  กาฬสินธุ  และขอนแกน  
ในป พ.ศ. 2522-2543  จังหวัดละ  45  คน  แยกเปนปละ 15 คน 3 จังหวัด  รวม 135 คน เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
 เกี่ยวกับความรูสึกและความคาดหวังของสตรีหยาราง  สวนมากมีความรูสึกพอใจกับ
การหยารางท่ีเกิดขึ้น  โดยใหเหตุผลวาทําใหมีความสุขในชีวิตมากขึ้น  มีความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจมากขึ้นและชวยใหมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้น  และเปนไปตามท่ีไดคาดหวังไวกอนมี
การหยาราง 
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 เกี่ยวกับผลการหยารางท่ีเกิดกับบุตร  พบวา  สตรีหยารางท่ีมีบุตรสวนมากไมไดรับ
ผลกระทบจากการหยาราง  เนื่องจากบุตรของสตรีหยารางสวนมากยังเล็กและยังไมรูเรื่อง  แตการท่ี
บุตรไมไดรับผลกระทบเนื่องจากยังเล็กอยู  นี่ไมไดเปนเครื่องยืนยันวาเม่ือเด็กเจริญเติบโตขึ้นแลว
จะไมไดรับผลกระทบจากการหยารางตลอดไป 
 ชัชนันท  สุวินทรากร (2536: บทคัดยอ)  ศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการหยาราง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานปโตรเลียมแหงประเทศไทย พบวาคูสมรสสวนใหญมรสาเหตุของการ
หยารางมาจากปญหาทางดานเศรษฐกิจและความประพฤติสวนตัวของคูสมรส โดยมีปจจัยของญาติ
พ่ีนองและปจจัยดานเพศสัมพันธเปนสาเหตุรองลงไป ซ่ึงการหยารางนั้นๆจะมีผลกระทบตอตัวผู
หยารางเปนอยางมาก จากปญหาทางดานจิตใจและสังคมในท่ีทํางาน สําหรับปญหาผลกระทบตอ
บุตรธิดาจะมีมากในเด็กท่ีอยูในวัยศึกษาเลาเรียน หรือประมาณอายุตั้งแต 5 ขวบขึ้นไป 
 ศุภลักษณ  พฤทธิพงศสิทธ์ิ ( 2534: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงสภาพครอบครัวกับการ
ปรับตัวของครอบครัวหยาราง  พบวา  กอนท่ีบิดามารดาหยารางกัน  ในระยะท่ีท้ังสองทะเลาะวิวาท
มีปญหาขัดแยงกัน  บิดา  มารดามักจะทอดท้ิงบุตรโดยปริยาย  บางรายใหความยุติธรรมแกเด็ก  โดย
พยายามทําใหบุตรเขาขางตน  บิดามารดาอาจถายทอดความไมสบายใจ  ความเกลียดชังอีกฝายหนึ่ง
เขาไปในจิตใจเด็ก  โดยไมนึกถึงหรือไมเขาใจความรูสึกนึกคิดของเด็ก  ส่ิงเหลานี้เปนบรรยากาศท่ี
ทําใหเกิดความทุกขและกลายเปนเด็กท่ีมีปญหาไป  ในระยะหลังจากการหยารางอยางเปนทางการ
ของบิดามารดา  ซ่ึงทําใหดูคลายกับวาเปนผลของการหยาราง  ท้ังนี้เพราะเด็กจะตองปรับความคิด
และความรูสึกตอการท่ีบิดามารดาแยกทางกัน  ในระหวางท่ีมีการตกลงกันวาจะแยกทางกัน  ซ่ึงอาจ
ใชเวลานานนับป  ในระยะนี้อาจจะเกิดเหตุการณตาง ๆ  ซ่ึงแสดงถึงการขมขูกัน  โกรธ  ทะเลาะ
เบาะแวง  หรือเก็บความรูสึกตาง ๆ  ไว  สถานการณตาง ๆ เหลานี้ และความรูสึกของบิดามารดา  
เด็ก ๆ จะรับรูไดซ่ึงความรูสึกเหลานั้นจะถายทอดไปสูเด็ก 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 ในการศึกษาคนควาอิสระเรื่อง การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ในอําเภอเมือง          
จังหวัดนครปฐม       มีวิธีดําเนินการศึกษา ดังนี ้
 
1. รูปแบบการศึกษา 
 เปนการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูล
ภาคสนาม และเก็บขอมูลจากเอกสารเปนสวนประกอบ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนองครวม (Holistic) 
และเช่ือถือได (Reliability) ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูศึกษาใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณโดย
ใชแนวคําถาม และการสัมภาษณแบบเปนรายบุคคล ไดแก สัมภาษณผูหญิงหลังการหยารางท่ี        
จดทะเบียนหยาและไมไดจดทะเบียนหยา   แตแยกกันอยูอยางถาวรและอาศัยอยูในเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลไดจึงนําขอมูลมาจัดหมวดหมูเพ่ือนํามาวิเคราะหและ
นําเสนอผลการดําเนินการศึกษาเปนลําดับตอไป 
 
2. การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาคือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม    ซ่ึงเปนจังหวัด
หนึ่งท่ีมีสภาพความเปนสังคมเมือง  วิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครปฐม  ตองแขงขันกันดาน
การประกอบอาชีพ  ทําใหผูหญิงในจังหวัดนครปฐมสวนใหญตองออกทํางานนอกบานเพ่ิมมากขึ้น
สงผลกระทบตอชีวิตการแตงงานของผูหญิง ทําใหมีอัตราการหยารางเพ่ิมขึ้นทุกป   อีกท้ังยังเปน
พ้ืนท่ีงายตอการรวบรวมเก็บขอมูล   เนื่องจาก ผูศึกษามีความคุนเคยกับเมืองนี้เปนอยางดี จะทําให
การทํางานภาคสนามไดรับความสะดวก และสามารถเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
3. บุคคลหลักในการสัมภาษณ 
 บุคคลหลักในการสัมภาษณในการศึกษาครั้งนี้เปนผูหญิงหลังการหยารางท่ีจดทะเบียนหยา
และไมไดจดทะเบียนหยา แตแยกกันอยูอยางถาวรและอาศัยอยูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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 กลุมตัวอยาง   ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูศึกษาเลือกใชการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางแบบผสมผสานระหวางการเลือกแบบสโนบอลล (snowball sampling) และการเลือก
ตัวอยางแบบหลายกลุมหลายมิติ (dimensional sampling)   ดังนี้ 
 1. การเลือกตัวอยางแบบสโนบอลล (snowball sampling) ดวยการเลือกสัมภาษณผูรู
หรือผูใหขาวสาร (key informants)   ไดแก ผูหญิงหลังการหยารางท่ีจดทะเบียนหยาและไมไดจด
ทะเบียนหยา  แตแยกกันอยูอยางถาวรและอาศัยอยูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม                   
 2. การเลือกตัวอยางแบบหลายกลุมหลายมิติ (dimensional sampling) ดวยการสัมภาษณ
กลุมผูใหขอมูลกลุมตางๆ ภายในตําบล ไดแก  ญาติพ่ีนอง    กลุมเพ่ือนบาน  ของผูหญิงหลังการหยา
รางท่ีจดทะเบียนหยาและไมไดจดทะเบียนหยา  แตแยกกันอยูอยางถาวรและอาศัยอยูในเขต อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม           
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล   ไดดําเนินการ ดังนี้  
  4.1  การศึกษาเอกสาร  (Documentary Study) 
     ในชวงแรกของการรวบรวมขอมูล จะเปนการศึกษาขอมูลขั้นพ้ืนฐานของอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม  และการศึกษาจาก บทความ หนังสือ  เอกสารและงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของบทบาท
ผูหญิง การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง   สาเหตุของการหยาราง  แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการ
ปรับตัว  เพ่ือใชประกอบและเปนแนวทางในการศึกษา  
 4.2   การเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Work) มีรายละเอียดดังนี ้
  4.2.1  การเตรียมพ้ืนท่ีศึกษา โดยการเขาไปแนะนําตัวเองและช้ีแจงวัตถุประสงค
ในการศึกษาครั้งนี้ พรอมท้ังขอความรวมมือในการเก็บขอมูล ซ่ึงในการแนะนําตัวเองและช้ีแจง
วัตถุประสงคนั้นไดเขาไปแนะนําตัวท่ีอําเภอเมืองนครปฐม เพ่ือสอบถามถึงอัตราการหยาราง 
สาเหตุการหยาราง เพ่ือเปนขอมูลใชเปนแนวทางในการเก็บขอมูล 
  4.2.2  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  ประกอบดวย 
   4.2.2.1  หนังสือ เอกสารตางๆ บทความ และงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับ
บทบาทผูหญิง บทบาทแม  แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับครอบครัว 
   4.2.2.2   การเขาไปศึกษารวมกิจกรรมตางๆเม่ือมีโอกาส  และเก็บขอมูลดวย
ตนเอง 
   4.2.2.4  เครื่องบันทึกเสียง 
   4.2.2.5  สมุดบันทึกภาคสนาม (Field Notes)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 36

   4.2.2.6  แนวคําถาม คําสัมภาษณท่ีไดเตรียมไวเกี่ยวกับ  การปรับตัวของ
ผูหญิงภายหลังการหยาราง  ครอบคลุมการปรับตัว  ในเรื่อง การปรับตัวดานรางกาย  จิตใจหรือ
อารมณ การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  การปรับตัวดานสังคม  และปจจัยท่ีมีผลตอการปรับตัวของ
ผูหญิงภายหลังหยาราง   
 4.3   วิธีการเก็บขอมูล  ใชวิธีการตางๆ ดังนี ้
  4.3.1 การสังเกต (Observation)  ใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non - 
Participant Observation) คือการสังเกตท่ีอยูอาศัย  การแตงกาย  พฤติกรรม  แบบแผนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เปนตน เพ่ือศึกษาบทบาท วิถีการดําเนินชีวิตของผูหญิงภายหลังการหยาราง 
  4.3.2 การสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการสัมภาษณ 2 วิธี   คือ 
                4.3.2 .1  การสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structural Interview) โดยใชแนว
คําถามท่ีกําหนดขึ้น เกี่ยวกับ การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง   ครอบคลุมการปรับตัว  ใน
เรื่อง การปรับตัวดานรางกาย  จิตใจหรืออารมณ การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  การปรับตัวดานสังคม  
และปจจัยท่ีมีผลตอการปรับตัวของผูหญิงภายหลังหยาราง   
    4.3.2.2  การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Non - Structural   Interview) เปน
การสนทนาเพ่ือใหไดขอมูลท่ัวไปของประชาชนในอําเภอและขอมูลอ่ืนๆท่ีเปนประโยชนนําไปสูผู
บอกขอมูลหลัก (Key Informant) และขอมูลอ่ืนๆในเรื่องการปรับตัวของผูหญิง ภายหลังหยาราง เพ่ือ
จะไดเปนขอมูลประกอบในการเลือกสัมภาษณในแตละประเด็นใหละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
 
5. การบันทึกขอมูล 
 โดยการจดบันทึกลงในสมุดขณะทําการสังเกต และการสัมภาษณ  หรือมีการ
บันทึกเสียง  เม่ือกลับมาจากการเก็บขอมูลภาคสนามก็จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลอีกครั้งเพ่ือความ
เปนระเบียบ ถายังไมเขาใจในขอมูลก็จะมีการกลับไปถามซํ้าอีกครั้ง  
 
6. การจัดหมวดหมู และเรียบเรียงขอมูล 
 เม่ือไดขอมูลแลว จึงจัดหมวดหมูขอมูล ไดแก การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยา
ราง  ครอบคลุมการปรับตัว  ในเรื่อง การปรับตัวดานรางกาย  จิตใจหรืออารมณ การปรับตัวดาน
เศรษฐกิจ  การปรับตัวดานสังคม  และปจจัยท่ีมีผลตอการปรับตัวของผูหญิงภายหลังหยาราง    และ
จัดขอมูลใหเปนไปตามลําดับเหตุการณ และเรียบเรียงเนื้อหาสาระใหเปนระบบ 
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7. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และการศึกษา
ภาคสนาม มาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ในเรื่องการปรับตัวของ
ผูหญิงภายหลังการหยาราง  ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   และรายงานผลการศึกษาวิจัยดวยการ
พรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) 
 
8. จริยธรรม ในงานวิจัย 

 ผูศึกษาไมสามารถเปดเผยช่ือ บุคคลท่ีใหขอมูลหลัก และหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนโดยเสนอเปนนามสมมุต ิ

 
9. ระยะเวลาในการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาการศึกษาประมาณ  9  เดือน  
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 บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 ภายหลังการหยาราง ผูหญิงจะมีการเรียนรูและปรับตัวในสถานการณท่ีกําลังเกิดขึ้นใน
ครอบครัว ซ่ึงผลกระทบของการหยารางอาจสงผลกระทบไดหลายดานและไมมีท่ีส้ินสุด ผูหญิง
ภายหลังการหยารางจะมีการปรับปรุงตัวเองใหม ตองพยายามหยุดความรูสึกในอดีต ดูแลควบคุม
อารมณตนเองไมใหยึดติดกับอดีตท่ีผานมา มีการจัดการกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน การเงิน ชีวิตทางสังคม ชีวิตครอบครัว ความคาดหวังและเปาหมายในชีวิต             
ผลการศึกษาเรื่อง  “การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”     
แบงได ดังนี ้   
 1   สภาพท่ัวไปของ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 2   รายละเอียดผูใหขอมูลหลัก 
 3.  การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง 
 4.  ปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง 
 
1. สภาพทั่วไปของ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
  อําเภอเมืองนครปฐม มีจํานวนประชากรท้ังส้ิน รวม 167,544  คน   เปนประชากรชาย 
รวม 81,581  คน   ประชากรหญิง รวม 85,963 คน   ความหนาแนนของประชากร 401 คน/ ตร.กม. 
  อําเภอเมืองนครปฐม  ไดรับการยกฐานะเปนอําเภอเมือง พ.ศ. 2439 (ร.ศ.114) แตเดิม
เรียกวา  "อําเภอพระปฐมเจดีย " ขึ้นอยูกับเมืองนครชัยศรีในขณะนั้น ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ไดทรงโปรดฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปล่ียนช่ือ 
อําเภอประปฐมเจดีย เปน " อําเภอเมืองนครปฐม " ตั้งแต พ.ศ. 2456 เปนตนมา  จากการศึกษาสภาพ
ท่ัวไปของอําเภอเมืองนครปฐม สามารถสรุปไดดังนี ้

 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 เดิมอาชีพหลักของประชาชนในอําเภอเมืองนครปฐมคือ อาชีพเกษตรกรรม ไดแก การ
ทํานา ทําสวนผัก  การเล้ียงสัตว   เปนตน  แตในปจจุบันประชาชนหันมาประกอบอาชีพคาขาย  
รับจางทํางานในภาคเอกชน  และรับราชการหรือการเขาไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น
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ทําใหผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดนอยลง    เนื่องจากการไดรับการศึกษาท่ีสูงขึ้นของประชาชน
ทําใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น  และความตองการความสะดวกสบายใน               
การประกอบอาชีพมีมากขึ้น 
 ดานพฤติกรรมการบริโภค ประชาชนสวนใหญมีความตองการสินคาท่ีอํานวยความ
สะดวกสําหรับการดํารงชีวิต  ซ่ึงอาจเปนสินคาฟุมเฟอย  แตเม่ือมีรายไดเพ่ิมขึ้นและม่ันคงขึ้น ความ
ตองการในสินคาและบริการยอมเพ่ิมขึ้นเปนธรรมดา  แตก็มีประชาชนบางสวนท่ีใชจายเกินกําลัง
รายไดของตน ทําใหเกิดปญหาการเปนหนี้นอกระบบ   การเปนหนี้สถาบันการเงิน  การเปนหนี้
บัตรเครดิต  ซ่ึงเปนสาเหตุมาจากการบริโภคตามกระแสนิยม  

 สภาพทางสังคม 
 ครอบครัวของคนอําเภอเมืองนครปฐมในอดีตเปนครอบครัวใหญ อยูรวมกันกับเครือ
ญาติแตปจจุบันขนาดของครอบครัวมีแนวโนมเล็กลง มีสาเหตุมาจากการแตงงานและแยกไปอยูเอง
เปนครอบครัวเดียว มีสมาชิกแค พอ แม ลูก  ความเจริญกาวหนาของสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน
ไดเขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของสังคมในอําเภอเมืองนครปฐม  ประชาชนในอําเภอเมือง
นครปฐมไดรับความสะดวกสบายจากการเดินทาง ทีสถาบันการศึกษาจํานวนมาก  รวมท้ังเห็นวา   
ผูมีการศึกษาดีมีโอกาสแสวงหารายไดและสรางรายไดดีกวาผูมีการศึกษาต่ํา ดังนั้นจึงเห็นความ
จําเปนและสงเสริมการศึกษาเลาเรียนใหแกบุตรหลานในระดับสูงขึ้น 
 ความสัมพันธภายในครอบครัวมีนอยลง เนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนสวนใหญ 
พอบาน แมบานตองออกไปทํางานนอกบาน  ท้ังนี้เพราะเวลาสวนหนึ่งของผูท่ีออกไปทํางานตอง
ไปใชกับการทํางานนอกบาน ทําใหสงผลกระทบตอลักษณะวัฒนธรรมอันดีของคนไทยท่ีพอแม 
ปูยาตายาย ลูกหลาน ซ่ึงเคยมีความสนิทสนมกันเปนอยางดีจืดจางและอาจหายไปในระยะยาว 
ทามกลางภาวะแขงขันและแกงแยง  ทําใหเกิดปญหาทางสังคม โดยเฉพาะปญหาเยาวชน ถา
ครอบครัวไหนท่ีพอแมออกไปทํางานนอกบาน มีบุตรและท้ิงใหบุตรอยูในการดูแลของปูยาตายาย 
หรือคนอ่ืนซ่ึงไมเขาใจสภาพความตองการของวัยรุน วัยรุนบางคนถูกท้ิงไวตามลําพัง ทําใหหันไป
หาเพ่ือนในวัยเดียวกัน ซ่ึงหากชักจูงพากันไปในทางไมดี ไดแก  การม่ัวสุมยาเสพติด เท่ียวกลางคืน
ตามสถานบันเทิง  ดื่มสุรา  เลนการพนัน   แขงรถซ่ิง  ก็อาจจะมีปญหาอ่ืนๆตามมา เชน การตั้งครรภ
กอนวัยอันควร   การขายบริการของวัยรุน  การติดโรคทางเพศสัมพันธ   การติดยาเสพติด เปนตน 

 สภาพทางวัฒนธรรม 
 สังคมของอําเภอเมืองนครปฐมในอดีตการชวยเหลือซ่ึงกันและกันตลอดจนความผูกพัน
ในครอบครัว และระหวางครอบครัวอ่ืนๆในสังคมเดียวกันมีคอนขางสูง  ทําใหเกิดความชวยเหลือ
งานหรือกิจกรรมตางๆของสังคมเปนอยางดี  แตเม่ือสภาพทางสังคมเปล่ียนแปลงไป  เปนภาวะ
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แขงขันและแกงแยง ประชาชนตางเรงรีบ เพ่ือหารายไดในการยังชีพ   มีการแขงขันกันเรียน แขงขัน
กันสอบเขาบรรจุงาน  ความสัมพันธอันดีท่ีเคยมีในอดีตก็คอยๆหายไป เวลาในการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันและทํากิจกรรมภายในสังคมมีนอยลง เพราะบางคนตองเดินทางไปทํางานนอกพ้ืนท่ี ไมมี
เวลาในการรวมงาน หรือรวมกิจกรรมในสังคม  มีเพียงผูสูงอายุเทานั้นท่ียังใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในสังคม ทําใหปจจุบันงานตางๆท่ีจัดขึ้นในสังคมท้ังงาน
บวช งานแตงงาน งานศพ หรืองานบุญตางๆผูใชแรงงานไมสามารถหยุดงานไปชวยเหลือ ไปเขา
รวมกิจกรรมได เจาของงานตองจางวานบุคคลอ่ืนมาชวยทํางานแทนการรวมมือกันในอดีต รวมถึง
การเขารวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประชาชนก็ใหความสําคัญนอยลง  โดยเฉพาะเยาวชนท่ี
รับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเขามา หลงลืมวัฒนธรรมทางศาสนา และสังคมไทย เกิดเปนคานิยม
ใหมในสังคม 
 
2. รายละเอียดผูใหขอมูลหลัก 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษา  ผูหญิงหลังการหยารางท่ีจดทะเบียนหยาและไมไดจดทะเบียน
หยา แตแยกกันอยูอยางถาวร  อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 10 คน เพ่ือ
สอบถามถึงขอมูลสวนบุคคลของผูหญิงท่ีหยาราง และขอมูลสถานภาพของครอบครัว ผลการศึกษา
มีรายละเอียดดังนี้   
 รายที่หนึ่ง   สรอย 
 ขอมูลสวนบุคล 
 สรอย (สรอย 2551) มีอายุ 49 ป สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 7 (ระบบ
การศึกษาเดิม) มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  สรอยมีอาชีพเปนพนักงานบริษัททํา
ความสะอาด  มีรายไดจาการทํางานในบริษัทเดือนละ 5,500 บาท และรายไดพิเศษจากการรับจางทํา
ความสะอาดบานอีกประมาณเดือนละ 4,000 บาท คาใชจายเดือนละประมาณ 6,000 บาท  เนื่องจาก
มีบุตรกําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตอนนี้สรอยจึงตองทํางานพิเศษ เพ่ิมขึ้น เพ่ือนําเงินมาเปน
คาใชจายในการศึกษาของบุตร ซ่ึงมีคาใชจายคอนขางสูง สรอยมีบุตรชาย 1 คน อายุ 19 ป กําลัง
ศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐบาล  สรอยไดหยาขาดจากสามีเปนเวลา 16 ป 
และไมไดมีการติดตอกันอีก สาเหตุของการหยาราง คือ สามีเปนคนเจาชู  และไปมีผูหญิงคนใหม 

 ขอมูลสถานภาพของครอบครัว 
 ครอบครัวของสรอยมีสมาชิกท้ังหมด 13 คน ประกอบดวย พอ แม พ่ีชาย 5 คน นองสาว 
5 คน  สรอยเปนบุตรคนท่ี 6  บิดาและมารดามีอาชีพทํานา ฐานะของครอบครัวพอมีพอใช เนื่องจาก
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เปนครอบครัวใหญ  มีพ่ีนองหลายคน  แตพ่ีนองในครอบครัวรักใคร สามัคคีกันดี พ่ีนองชวยกัน
ทํางานบาน ทํานา สรอยก็ชวยพอแมทํานา  เวลาลวงเลยผานไปพ่ีนองของสรอยตางก็มีครอบครัว 
แตงงานแยกยายกันออกไปตั้งครอบครัวใหม สรอยออกไปเรียนตัดเย็บเส้ือผา  เรียนเสริมสวย แตไม
ตรงกับความชอบและความรูสึกของตนเอง เชน งานเสริมสวยตองไปทําความสะอาดเล็บเทาของ
คนอ่ืน  ดังนั้นสรอยจึงหันไปลองทําอาชีพอ่ืนท่ีไมไดเรียนมา ไดแก การไปรับจางกอสราง   รับจาง
ขายของ  เล้ียงหมู  และตัดสินใจสมัครทํางานเปนแมบานทําความสะอาดท่ีบริษัททําความสะอาด 
สรอยเริ่มรูจักกับสามีเพราะสามีเห็นสรอยแลวรูสึกชอบพอเนื่องจากสรอยเปนคนท่ีมีรูปรางหนาตา
ดี อีกท้ังยังเปนคนมีความขยันขันแข็ง  จึงพยายามเขามาทําความรูจัก มาหาสรอยท่ีบานเปนประจํา
อยูเสมอ  ชวยสรอยทํางานบาน ผสมอาหารใหหมู  ตักน้ํา  หาบน้ําใสตุม สรอยเห็นในความพยายาม
ของสามีจึงใจออนมีใจให  และตกลงคบหาดูใจกัน โดยสามีของสรอยมีอาชีพรับจางฉายหนังท่ี
โรงหนัง คบหาดูใจกันไดประมาณ 1 ป  จึงตัดสินแตงงานกัน  
 วิถีชีวิตกอนและหลังการหยาราง 
 หลังจากสรอยแตงงานแลว  สามีไดพาสรอยยายมาอยูท่ีบานรวมกับพอแมของตน  โดย
สรอยกับพอแมของสามีเขากันไดดีไมมีปญหาอะไร  พอและแมของสามีใหความเอ็นดูสรอย 
เนื่องจากสรอยเปนคนขยันขันแข็ง  มีความรับผิดชอบ ทําหนาท่ีลูกสะใภไดเปนอยางดี ท้ังทํางาน
บานและงานนอกบาน ระหวางนี้สรอยไดทํางานเปนแมบานท่ีบริษัททําความสะอาด สามีของสรอย
ก็ทํางานในท่ีทํางานของตน ตางคนตางทํางานของตน   แตเรื่องเงินเรื่องคาใชจายตางๆ สวนใหญ
สรอยเปนคนจัดการ  สามีไมไดใหเงินสรอยใช   มีบางเพียงเล็กนอย แตสรอยไมไดสนใจเพราะ
สรอยเองก็มีรายได  อีกท้ังสรอยเปนคนท่ีไมคิดเล็กคิดนอย  ไมไดติดใจอะไร ในชวงแรกสามีของ
สรอยปฏิบัติกับสรอยเปนอยางดี เอาอกเอาใจชวยเหลืองานบานเหมือนกอนแตงงาน  สรอยพยายาม
ตั้งใจทํางานเก็บเงิน จนมีเงินเก็บอยูบาง  ใชชีวิตรวมกันกับสามีได ประมาณปกวาๆ สรอยก็ตั้งครรภ  
ในระหวางนี้สามีมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป จากเดิมเคยดูแลเอาใจใสสรอย กลับเปนในทาง
ตรงกันขาม  สามีเมินเฉย  กลับบานดึกทุกวัน สรอยเองไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น เหตุการณดังกลาว
เกิดขึ้นในชวงเวลาท่ีสรอยตองการการดูแลเอาใจใสมากเปนพิเศษ ท้ังทางรางกายและจิตใจ  
จนกระท่ังวันหนึ่งสรอยไดรับจดหมายท่ีไปรษณียนํามาสง จากหนาซองถึงสามีตนเอง  สรอยจึงเปด
อานดู เนื้อความขางในจดหมาย เปนการบรรยายถึงความคิดถึงของผูหญิงคนหนึ่งเรียกรองใหสามี
ของสรอยมาหาบาง สรอยจึงพอเขาใจวาท่ีสามีเปล่ียนไปและกลับบานดึกๆ คงเนื่องมาจากผูหญิง
คนนี้เปนสาเหตุ  ตอนนั้นสรอยตั้งครรภไดประมาณ 6 เดือน เม่ือทําใจยอมรับความจริงไดแลว จึง
ตัดสินใจพูดกับสามีไปตรงกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น สามีเองยอมรับวาตนมีผูหญิงคนใหม ซ่ึงไปเจอ
กันท่ีรานอาหาร และมีความสัมพันธกัน สรอยขอรองใหสามีอยูและชวยดูแลตนกอนคลอด          
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เม่ือคลอดลูกแลวจะไปอยูกับผูหญิงคนนั้นก็ได สามีรับปาก   แตเหตุการณกลับไมเปนเชนท่ีสามี
รับปาก สามีของสรอยยังคงประพฤติตัวเหมือนเดิม จนสรอยตัดสินใจกลับบานไปอยูบานของตน   
สรอยกลับบานตอนใกลคลอด และเม่ือคลอดลูกแลว สรอยไดอยูท่ีบานของตน ไมไดกลับไปบาน
สามีอีก  คาใชจายในการคลอดลูกท้ังหมด สรอยใชเงินเก็บท่ีไดจากการทํางานของตน โดยไมได
บอกสามี  สามีมาเยี่ยมลูกท่ีบานตอนลูกอายุไดประมาณเดือนกวาๆ สรอยใหเยี่ยมใหอุมลูก  แตสามี
ไมไดชวนสรอยกลับไปอยูดวยกัน และไมไดใหคาเล้ียงดูลูกแกสรอย สรอยเองไมไดเรียกรองอะไร  
สามีบอกแกสรอยวาตอนนี้ไมไดอยูบานของตนเอง ไดยายไปอยูกับผูหญิงคนใหม  และบอกแก
สรอยวาหากตองการความชวยเหลือใดๆใหบอก  สรอยรูสึกเสียใจมากท่ีตัดสินใจผิดตกลงใชชีวิต
อยูกับผูชายคนนี้ แตตองเขมแข็ง  พยายามนึกถึงลูกใหมาก และตัดสินใจใชชีวิตอยูตอไปเพ่ือลูก  
เม่ือลูกอายุไดประมาณ  2 ขวบ  สรอยตัดสินใจจดทะเบียนหยากับสามี  โดยสามียินยอม และสรอย
ไดทราบขาววาสามีเลิกกับผูหญิงคนนั้นแลว ไปอยูกับผูหญิงคนใหมท่ีเชียงราย  
 ชีวิตหลังการหยารางของสรอยไมไดเปล่ียนไปมากนัก  เพราะสรอยตองทํางานนอก
บานเหมือนเดิม เม่ือกลับถึงบานตองทํางานบาน ดูแลลูก  คาใชจายใดๆสรอยเปนคนรับผิดชอบ
ทํางานหาเงินเองตั้งแตกอนหยาแลว จนเกิดเปนความเคยชิน   ในเรื่องของการปรับตัวดาน
ความรูสึก สรอยพยายามนึกถึงแตลูก ตั้งใจทํางานเพ่ือเก็บเงินใหลูกไดมีโอกาสเรียนสูงๆ เพราะ
ตนเองไมมีโอกาสไดเรียน ความเสียใจ  ความเครียด  ความโดดเดี่ยว รูสึกมีบาง แตตองขมใจ
ยอมรับในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น  พอแมพ่ีนองของสรอยใหกําลังใจสรอยเปนอยางดี คอยชวยเหลือ
สรอยและลูกอยูเสมอ   สรอยไมคิดท่ีจะแตงงานใหม  ถึงแมจะมีคนเขามาจีบอยูบาง   ขอใชชีวิตอยู
กับลูกดีกวา   ปจจุบันสรอยทํางานเก็บเงิน จนสามารถปลูกบานเปนของตนเองอยูกับลูกได และ
สรอยบอกทุกคนวาตอนนี้เธอมีความสุขดี เพราะลูกเปนเด็กขยันเรียน รักแม  ตอนนี้สรอยไม
ตองการอะไร นอกจากเฝารอดูความสําเร็จของลูก 

 รายที่สอง    แจว 
 ขอมูลสวนบุคคล 
 แจว (แจว  2551) มีอายุ 28   ป   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   มีภูมิลําเนาอยูใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แจวมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง   มีรายไดเดือนละ
ประมาณ  20,000 บาท  คาใชจายเดือนละประมาณ 9,000 บาท  แจวอยูกินกับผูชายคนหนึ่งในฐานะ
สามีภรรยา แตไมไดแตงงานและจดทะเบียนกัน พอแมของแจวไมไดรับรู  แจวเชาหองพักอยูกับ
สามีของตนเปนระยะเวลา 3  ป  และไดแยกทางกันกับสามีได  1  ปแลว  สาเหตุของการตัดสินใจ
แยกทางกันเนื่องมาจาก  สามีของแจวมีผูหญิงคนใหม 
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 ขอมูลสถานภาพของครอบครัว 
 ครอบครัวของแจวมีสมาชิกท้ังหมด  5 คน ประกอบดวย พอ  แม พ่ีชาย  นองสาว  และ
แจว  แจวเปนบุตรคนท่ี 2  พอและแมของแจวมีอาชีพคาขาย   แจวเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนประถม- 
มัธยม ในจังหวัดนครปฐม แตตอนเรียนระดับอุดมศึกษา แจวเขาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยใน 
กรุงเทพมหานครในระหวางเรียนและใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยนี่เอง ทําใหแจวไดรูจักกับสามีท่ีเพ่ิง
เลิกรากันไป โดยสามีของแจวเปนเพ่ือนท่ีเรียนอยูหองเดียวกัน ดวยความผูกพันกันตอนทํากิจกรรม
ตางๆ และการไดมีโอกาสชวยเหลือซ่ึงกันและกันในบอยครั้ง ทําใหเกิดเปนความรูสึกดีๆตอกัน ท้ัง
สองตกลงคบหาดูใจกันแบบแฟนในปท่ีสองของการเรียน และคบหากันเรื่อยมาจนกระท่ังเรียนจบ  
เม่ือเรียนจบท้ังคูก็ไดงานทําท่ีบริษัทเอกชนในกรุงเทพฯ แตเปนคนละบริษัท   ดวยความรักและ
ตองการอยูใกลชิดกับแฟนแจวจึงตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกับแฟนในฐานะสามีภรรยา  โดยท่ี
ครอบครัวของแจวรับรู เพียงแจวมาทํางานและอยูหอพัก เนื่องจากการเดินทางไมสะดวก และจะ
กลับบานในวันหยุดเทานั้น 

 วิถีชีวิตกอนและหลังการหยาราง 
 เม่ือแจวและสามีตกลงใชชีวิตอยูดวยกัน  แจวไดยายไปอยูหองพักของแฟน การดําเนิน
ชีวิตในชวงแรกๆแทบจะไมแตกตางไปจากชีวิตตอนเปนนักศึกษา  สามีของแจวดูแลแจวดีมาก  
งานบานชวยเหลือกันทํา คาใชจายตางๆชวยกันรับผิดชอบตามกําลังรายไดของแตละคน  แจวจะได
เงินเดือนมากกวาสามี  รายจายตอนนั้นไมไดมีภาระอะไรมา ท่ีตองจายหลัก ไดแก คาเชาหองพัก คา
น้ํา คาไฟฟา คาอาหาร  จนเวลาผานไปพอเขาสูปท่ีสามภาระหนาท่ีการงานเริ่มมีมากขึ้น แจวไดยาย
ไปทํางานในสาขาของหางสรรพสินคา ทําใหเวลาการทํางานของแจวเปล่ียนไป ตองกลับบานดึก  
ไมคอยมีโอกาสรวมทํากิจกรรมกับสามี  เพราะวันหยุดไมตรงกัน สามีหยุดวันอาทิตยกับวันจันทร  
แตแจวหยุดไมเปนเวลาแนนอน ขึ้นอยูกับตารางเวร  ตื่นเชามาสามีของแจวตองรีบออกไปทํางานแต
เชา  ชวงระยะหลังท่ีแจวไมคอยไดมีเวลาพูดคุยกับสามีมากนัก เปนชวงท่ีกําลังสนใจงานของตนเอง   
จนมาวันหนึ่งเปนวันหยุดของแจว แจวอยูท่ีหองเห็นโทรศัพทของสามี ซ่ึงสามีลืมไว จึงเอามาเปดดู
ขอความ มีช่ือผูหญิงสงขอความมาหาหลายขอความ ดูจากสายท่ีรับและสายโทรออกหากันมีการ
ติดตอกันมาเรื่อยๆ   เปนระยะเวลานานหลายเดือนแลว  แจวเสียใจมาก เหมือนตัวเองถูกหลอก เม่ือ
สามีกลับมาบานจึงตัดสินใจถามสามีวาผูหญิงท่ีมีการติดตอกันนั้นเปนใคร  สามีของแจวก็ไมได
ปดบังอะไร   ยอมรับวากําลังรูสึกดีๆกับผูหญิงคนนั้นอยูเปนรุนนองท่ีทํางาน มีอะไรสามารถพูดคุย 
ปรึกษากับนองเขาตลอด รูสึกวาสบายใจเวลาไดพูดคุยดวย   และกําลังรอเวลาใหพรอมกวานี้จะ
บอกแจว  สามีบอกแจววาตอนนี้ตนเองรูสึกเหมือนวาแจวเปนเพ่ือนคนหนึ่ง ไมไดรูสึกเหมือนคน
รัก  เขาเองก็ไมรูวาความรูสึกแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแตเม่ือไร  สามีขอเลิกกับแจว โดยใหเหตุผลวาไม
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อยากทํารายจิตใจ และไมอยากปดบังอะไรแจวอีก  แจวเสียมาก พยายามขอรองใหสามีอยูกับตน 
อยาไปไหน แตไมสามารถทําอะไรได  สามียายออกไปจากหองพักในวันรุงขึ้นทันที แจวไมไดไป
ทํางานประมาณหนึ่งอาทิตย นอนรองไหเสียใจอยูในหอง ทบทวนเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น พยายามหา
เหตุผลวาทําไมสามีจึงท้ิงตนไปมีผูหญิงคนอ่ืน   เม่ือกลับไปทํางานไมสามารถทํางานได เนื่องจาก
จิตใจไมสงบ   กลับมาหองก็มีแตภาพอดีตท่ีเคยอยูรวมกับสามี  โทรศัพทบอกเพ่ือนสนิทถึง
เหตุการณท่ีเกิดขึ้น เพ่ือนก็ใหกําลังใจ บางวันก็ขับรถมาอยูเปนเพ่ือนท่ีหอง  เพ่ือนคนนี้ทํางานอยูท่ี
จังหวัดนครปฐม เปนเพ่ือนสนิทตั้งแตสมัยเรียนมัธยม  ในท่ีสุดแจวตัดสินใจกลับบานไปอยูกับพอ
แมท่ีจังหวัดนครปฐม โดยลาออกจากงานท่ีทํา  กลับไปหางานทําท่ีบาน โชคดีท่ีมีเพ่ือนชวยฝากฝง
งานใหและแจวมีประสบการณในการทํางานมากอน แจวจึงไดงานทําใหมเร็ว  เม่ือกลับมาอยูบานก็
มีเพ่ือนเพ่ิมขึ้น เพ่ือนรูวาเราเศราก็พยายามชวนเราไปทํากิจกรรมตางๆ ไปทําบุญไหวพระ  เลนกีฬา 
ไปเท่ียวตางจังหวัด  ไปเสริมสวย  เพ่ือนท่ีอยูในวัยเดียวกันยังไมแตงงานมีอีกหลายคน ทําใหรูสึก
เหมือนชีวิตกลับมาเริ่มใหมไดอีกครั้ง และคิดวาการตัดสินใจท่ีผานมาเปนการตัดสินใจเร็วเกินไป  
ท่ีเลือกจะรวมชีวิตกับผูชายคนหนึ่ง และรูสึกผิดท่ีตองปดบังพอกับแม  ถึงตอนนี้ทานยังไมรูเลยวา
ลูกสาวเคยมีชีวิตท่ีผานมายังไง  ปจจุบันแจวเลิกกับสามีมาไดเกือบปแลว ความเศราโศกเสียใจมันก็
ยังคงมีอยู แตก็คอยๆลดนอยลง คิดใหกําลังใจตัวเอง  คนเราตองเดินไปขางหนา ถาตัวเราไมรัก
ตัวเองแลวใครจะรักเรา พยายามทําเพ่ือตัวเอง  ชีวิตตอนนี้มีความสุขดี  รูสึกพอใจแลว 

 รายที่ สาม  อั้ม 
 ขอมูลสวนบุคคล 
 อ้ัม (อ้ัม 2551) มีอายุ 30 ป สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม  มีอาชีพเปนชางเสริมสวย โดยเปดรานเปนของตนเอง  และมีรายไดจากการคาขาย
ผลิตภัณฑเสริมความงาม รายไดประมาณเดือนละ 20,000-30,000 มีบุตรกับสามี 1 คน เปนบุตรชาย
อายุ 11 ป  แตงงานตั้งแตอายุ 19 ป  แตไมไดจดทะเบียนสมรสกัน  เลิกกับสามีมาได 6 ปแลว  เลิก
ตอนอ้ัมอายุ 25 ป ตั้งแตตอนลูกอายุได 4 ขวบ สาเหตุท่ีเลิกคือ แฟนเปนคนไมรับผิดชอบในหนาท่ี
การงาน ติดยาเสพติด และไมมีความเปนผูนํา 

 ขอมูลสถานภาพของครอบครัว 
 อ้ัมมีพ่ีนองท้ังหมด 4 คน เปนผูชาย 3 คน ผูหญิง 1 คน  ครอบครัวของอ้ัมคอนขางมี
ฐานะดี หากเปรียบเทียบกับคนในบริเวณบานใกลเรือนเคียง พอเปดอูซอมรถ แมเปนแมบาน ดูแล
บานและดูแลลูก  อ้ัมจะเช่ือฟงแมมากและกลัวพอ เพราะพอเปนคนดุ ในเรื่องของการเรียนพอกับ
แมจะตามใจลูก ใครตองการเรียนอะไร ใครชอบทางไหนก็ตั้งใจเรียนไป ใครไมอยากเรียนให
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ออกมาชวยกิจการอูท่ีบาน  อ้ัมเรียนจบระดับ ปวส. จึงออกมาชวยธุรกิจท่ีบานรวมกับพ่ี เนื่องจากไม
สนใจท่ีจะเรียนตอ  โดยมีหนาท่ีทําบัญชี และไปธนาคาร ในเวลาท่ีวางจากงานอ้ัมจะไปอยูกับนาท่ี
รานเสริมสวยในตลาด อ้ัมเปนคนรักสวยรักงาม และมีความสนใจในเรื่องการเสริมสวย อ้ัมจึง
ตัดสินใจไปเรียนวิชาชีพเสริมสวย 1 ป เรียนจบหลักสูตร ก็มาชวยนาทํางานท่ีราน รูจักกับสามีได
เม่ือมาอยู ท่ีรานเพราะสามีเปนชางแอรและซอมแอรท่ีรานนา จากนั้นมีการติดตอพูดคุยกัน  
เนื่องจากรูสึกถูกใจและชอบพอกัน  คบกัน 3 ป จึงตกลงแตงงานกัน 

 วิถีชีวิตกอนและหลังการหยาราง 
 หลังจากแตงงานกันแลว สามีของอ้ัมยายมาอยูและชวยเหลือกิจการงานท่ีบานพอแม
ของอ้ัม เพราะสามีเปนคนตางจังหวัดมาทํางานในจังหวัดนครปฐม  อ้ัมไมคอยรูจักญาติฝายสามีเลย 
เพราะพอสามีเสียชีวิต แมแตงงานใหม วันแตงงานมีเพียงญาติเจาบาว 2 คน มารวมงานคือแมกับพอ
ใหมของสามี  สามีเปนคนขยันขันแข็ง ชวยเหลืองานในอูของพอไมเคยบน  เขากับพ่ีนองของอ้ัมได 
เปนอยางดี  จนเปนท่ีรักใครเอ็นดูของพอแม  แตงงานมาไดเกือบสองป อ้ัมตั้งทอง และคลอดลูกชาย 
พอกับแมเห็นวาอ้ัมมีลูกแลวจึงคิดใหอ้ัมและสามีออกไปสรางครอบครัวใหม  จะไดมีความ
รับผิดชอบและมีอํานาจการตัดสินใจอยางเต็มท่ีในชีวิตครอบครัวตนเอง   พอจึงเปดรานแอรใหสามี
ของอ้ัม เพราะเห็นวาสามีของอ้ัมมีความรูเรื่องแอรและการซอมแอรเปนอยางดี  พอแมเปนคนลงทุน
ใหท้ังหมดในการสรางรานและการจัดหาอุปกรณ แตในเรื่องการตลาดใหอ้ัมกับสามีเปนคน
ดําเนินการเอง รานเปดอยูคนละตําบลกับอูซอมรถบานของพอแม ระยะทางไมไกลกันเลย ในชวงป
แรกลูกคายังมีไมคอยมาก เพราะคนยังไมคอยรูวามีรานแอรเปดอยู  แตในปตอมารานเริ่มมีลูกคา
เพ่ิมมากขึ้น งานเริ่มเขามามากขึ้น จนกลายเปนกิจการท่ีสรางรายไดใหอ้ัมและสามีไดอยางดี  อ้ัมมี
เงินเก็บในชวง2-3 ปท่ีเปดราน  เปนหลักลาน  เริ่มมีการจางลูกจางเขามาชวย หนาท่ีของอ้ัมคือดูแล
งานบาน ดูแลลูก สามีของอ้ัมทําหนาท่ีดูแลราน อ้ัมไมไดเขาไปยุงเกี่ยวในงานของสามีมากนัก 
เพราะมีลูกจางเปนผูคอยชวยเหลือสามีอยูแลว ในระยะปท่ี 3 สามีเริ่มมีการคบเพ่ือนกลุมใหมท่ีนิยม
เอารถมาทําแอรท่ีราน และเคยมานั่งดื่มเหลาท่ีรานบอยครั้ง  สามีเริ่มออกไปเท่ียวขางนอกกลับเพ่ือน 
กลับบานดึก ตื่นเชามาไมมีแรงเปดราน รานจะปดบอยมากในชวงระยะหลัง จนลูกคาไปใชบริการ
รานอ่ืน อ้ัมรูสึกถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ไดมีการพูดคุยกับสามี แตกลับถูกสามีดุดา หาวาอ้ัม
ทวงบุญคุณของพอแมตน  อ้ัมไดขาวจากเพ่ือนบานวากลุมเพ่ือนท่ีสามีตนไปคบเปนพวกติดยา และ
ขายยาเสพติด ตอนแรกอ้ัมไมเช่ือวาสามีติดยา แตเพ่ือนบานแนะนําใหสังเกตพฤติกรรมสามีตนเอง
ใหดี  ก็เปนจริง ตามสภาพคนติดยา สามีจะหงุดหงิด เจาอารมณ ชวนทะเลาะ ดุดา อ้ัมเปนประจํา  
บางครั้งตีลูก  เม่ือตรวจสอบเงินในบัญชีพบวาเงินถูกทยอยถอนไปในระยะหลังบอยครั้ง  และใน
ท่ีสุดอ้ัมจึงตัดสินใจบอกเรื่องนี้ใหพอแมไดรับรู  เม่ือพอรูเรื่องก็มาพูดคุยกับสามีท่ีบานทันที  ให
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สามีกลับตัว ปรับปรุงตัวใหม ใหเห็นแกอนาคตของลูกบาง  ใหตั้งใจทํามาหากิน    สามีรับปากวาจะ
ไมทําอีก จะเลิกใหเด็ดขาด    เปดรานเปนปกติเหมือนเดิม  แตลูกคามาใชบริการไมมากเหมือนเดิม
แลว  เพราะลูกคาบางรายไมไดของตามท่ีส่ังไว บางนําแอรมาทําแลวไมเสร็จตามกําหนดบาง จาก
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในตอนท่ีปดรานเปนประจํา ทําใหลูกคาไมไวใจ  ชวงครึ่งปแรกสามียังคงพยายาม
ปรับตัวไดอยู แตหลังจากนั้นกลับไปเปนเหมือนตอนกอน   คราวหลังนี้หายออกจากบานไปเปน
เวลาหลายวัน จึงกลับเขามาบาน ลูกจางท่ีจางไวก็ตองใหออก เนื่องจากไมคอยมีงาน ชาวบานพากัน
ซุบซิบนิทา อ้ัมทนไมไหวจึงพาลูกกลับไปอยูบานพอแม และพยายามขมใจ สามีมาหาท่ีบานพอแม
บอกใหอ้ัมออกไปพูดคุยกันใหรูเรื่อง  อ้ัมตัดสินใจขอเลิกกับสามี สามีพยายามงอคืนดี แตอ้ัมไมยอม
ใจออน  และบอกวาจะเล้ียงดูลูกเองไมตองเปนหวง  สามียอมจากไป รานปดกิจการลงและขายตึก  
ในระยะแรกอ้ัมไดกําลังใจจากแมและคนในครอบครัว ชวยปลอบกันใหหายเศราใจ  มีบางท่ียัง
คิดถึงสามีอยู แตตอนนี้คิดถึงอนาคตของลูกเปนสําคัญ  เพราะหากฝนอยูกันตอไปโดยท่ีสามีไม
ปรับปรุงตัว ไมมีความรับผิดชอบแบบนี้ อนาคตของลูกคงแยแน   อ้ัมตัดสินใจเริ่มตนชีวิตใหมกับ
ลูกโดยนําเงินมาซ้ือตึกใกลๆกับบานพอแมเปดเปนรานเสริมสวยของตัวเอง และชวยงานของพอแม   
ตอนนี้ลูกชายของอ้ัมมีอายุ 11 ป แลวอยูช้ัน ป.5  มี การพูดคุย ถามถึงพอ อ้ัมไมไดปดบัง และกีดกั้น 
ใหลูกเจอสามีได ไปเท่ียวไหนดวยกันได เพราะสามีเองเม่ือเลิกกันไปแลวไมไดไปไหนไกล 
แตงงานกับผูหญิงใหมและมีลูกดวยกัน  ซ่ึงอยูในตําบลเดียวกันกับอ้ัม  บานอยูไมหางจากกัน ตอน
นี้อ้ัมไมไดติดใจอะไรแลว พอแมของอ้ัมชวยเหลือเล้ียงดูลูกของอ้ัมเปนอยางดี ไมมีใครรังเกียจ  ถือ
วากําลังใจจากพอแมเปนสวนสําคัญท่ีทําใหอ้ัมไมทอแท  กลาตัดสินใจเรื่องตางๆได   ตอนนี้อ้ัม
ตั้งใจทํางาน ทํารานเสริมสวยของตนเอง มีผูชายเขามาจีบบาง เรื่อยๆ  อ้ัมไมไดปดตัวเอง  พูดคุยดวย
แตอ้ัมยังไมไดสนใจใครเปนพิเศษ เพราะตอนนี้อ้ัมสนใจเรื่องลูก เรื่องงาน และคิดวาหากจะ
แตงงานใหมก็ควรศึกษากันใหดีกอนตัดสินใจ ซ่ึงหากไมมีสามีใหมอ้ัมคิดวาตัวเองสามารถใชชีวิต
อยูได 

 รายที่  ส่ี  สวย 
 ขอมูลสวนบุคคล 
 สวย (สวย 2551)  อายุ 37 ป สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีภูมิเนาอยูท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี แตแตงงานมาใชชีวิตอยูกับสามี ในจังหวัดนครปฐม   ปจจุบันสวยเปนพนักงาน
บริษัทเอกชนแหงหนึ่งท่ีในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีรายไดประมาณเดือนละ 16,000 บาท 
แตงงานตอนอายุ 25 ป   มีบุตรชาย 2 คน    จดทะเบียนสมรสกับสามีและจดทะเบียนหยามาเปน
ระยะเวลา  6  ป  สาเหตุของการหยาเนื่องมาจาก สามีนอกใจมีคนอ่ืน สวยทําใจยอมรับไมไดจึง
ตัดสินใจขอหยา  เพราะคิดวาชีวิตนาจะมีความสุขมากกวาทนอยูดวยกันตอไป 
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 ขอมูลสถานภาพของครอบครัว 
 สมาชิกในครอบครัวของสวยมีดวยกันท้ังหมด  6  คน ประกอบดวย พอ แม พ่ีชาย 
นองชาย นองสาว  สวยเปนลูกคนท่ีสอง  พอเปนผูใหญบาน  มีอาชีพทํานา  แมมีอาชีพคาขายผักอยู
ในตลาด  แมครอบครัวของสวยจะมีฐานะปานกลางแตคนในหมูบานตางใหความเคารพนับถือและ
ใหความไวเนื้อเช่ือใจพอและแมของสวยคอนขางมาก  เนื่องมาจากการมีพอเปนผูนําชุมชน เวลาทํา
อะไรใหปรากฏในชุมชน   ชาวบานเห็นจะพูดตอกันไป ไมเรียกช่ือแตจะเรียกลูกสาวผูใหญคนโต 
ลูกชายผูใหญคนเล็ก  สวยคิดวาการเปนลูกพอมีการถูกจับตามองมากกวาคนปกติในชุมชน แต
ไมไดทําใหสวยหนักใจอะไร เพราะสวยใชชีวิตไปตามปกติ  สวยเปนคนเรียบรอย ไมชอบเท่ียวเตร  
ในดานการศึกษา สวยจบช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  และเรียนตอ
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม   เม่ือถึงปสุดทายตองฝกงานสวยเขา
ไปฝกงานท่ีบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม  ตอนเย็นหลังเลิกงานวันหนึ่งพ่ีท่ีทํางานพา
สวยไปรับประทานอาหาร และก็ไดแนะนําเพ่ือนคนหนึ่งใหสวยรูจัก ซ่ึงเปนสามีของสวยท่ีไดหยา
ขาดกันไป ครั้งแรกท่ีไดพบสวยกลาววามีความรูสึกไมคอยชอบเพราะสามีเปนคนหนาตาไมดี 
พูดจาไมไพเราะ แตอาจจะเปนเพราะอยูกับเพ่ือนก็เปนได  สามีมาท่ีทํางานเกือบทุกเย็นหลังจากนั้น 
และไดมีการพูดคุยกันบาง ทําใหทราบวา สามีทําธุรกิจสถานบริการน้ํามันรวมกับนองชาย  อายุ 30 
ป และรูสึกถูกใจชอบพอในตัวสวย  เม่ือรูจักและคบหากันแลวสวยรูสึกดีขึ้นเพราะสามีเปนคนชอบ
เอาใจ และตามใจ สวยอยากไปไหนก็พาไป และทุกครั้งสามีจะเปนคนจายเงินท้ังหมด  หลังจาก
เรียนจบสถานท่ีฝกงานรับสวยเขาทํางาน สวยทํางานได ปกวา  สามีไดขอสวยแตงงานใชเวลาคบหา
ดูใจสามี 2 ป  สวยจึงตกลงแตงงานกันและขอลาออกจากงานเพ่ือไปชวยกิจการของสามี เอแตงงาน
เม่ืออายุ 25 ป สวนสามีอายุ 32  ป 

 ชีวิตกอนและหลังการหยาราง 
 หลังจากสวยแตงงานแลวไดยายมาอยูกับสามีท่ีบานในจังหวัดนครปฐม เปนทาวเฮาส
สองช้ัน บานหลังนี้สามีไดซ้ือไวกอนท่ีแตงงานกับสวยสองป  สวยชวยงานสามีท่ีสถานบริการ
น้ํามันโดยการชวยทํางานดานการเงิน งานดานบัญชี  สามีจะใหเงินสวยไวใชสอยประมาณเดือนละ 
20,000 บาทธุรกิจดําเนินไปคอนขางดี ในวันแตงงานของสวยจัดวาเปนงานหนึ่งท่ีใหญในหมูบาน 
คนท่ัวไปกลาวถึงในทางท่ีดี เพ่ือนเคยบอกสวยวาเปนคนท่ีโชคดี ท่ีมีสามีเปนคนดีเพราะมักจะเห็น
สวยกับสามีไปไหนดวยกันจนสวยตั้งครรภลูกคนแรก  ความรับผิดชอบของสวยยังหนักอยูเพราะ
สวยยังคงตองรับผิดชอบหลักเรื่องบัญชีและการเงิน ดานรายการซ้ือและขายแตละวันมีจํานวนมาก
ทําใหเธอตองตรวจสอบรายละเอียดเปนจํานวนมาก การทํางานมากทําใหสวยฉุนเฉียวและเหนื่อย
งาย  และเธอไมมีเวลาดูแลตัวเอง ไมมีเวลาติดตามสามีไปไหนดวยเหมือนเม่ือกอน เธอตัง้ใจทํางาน
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เกินไป เม่ือสวยคลอดลูกชายคนแรก  สามีเปดสถานบริการน้ํามันแหงใหมโดยดูแลกิจการสถาน
บริการน้ํามันท้ังหมดดวยตนเองไมไดทํารวมกับนองชาย  สามีเริ่มมีสังคมใหมเพ่ือขยายธุรกิจ และ
สรางสัมพันธ สามีเริ่มกลับบานผิดเวลา โดยใหเหตุผลวาไปนั่งคุยงานกับเพ่ือนกลุมใหมเพ่ือเปนการ
สรางเครื่อขายใหกับธุรกิจและเพ่ิมแนวคิดใหม รวมถึงบางครั้งไปเท่ียวตางจังหวัดกับเพ่ือนปลอยให
สวยทําหนาท่ีดูแลกิจการเพียงลําพัง  สวยปลอยตัวเองใหโทรมลง ไมคอยแตงตัวเหมือนเม่ือกอน 
จนสวยรูสึกวาสภาพรางกายเหมือนคนมีอายุคนหนึ่งสวยตองทําหนาท่ีเฝาบาน  กระท่ังตั้งทองลูก
คนท่ีสอง สามีเริ่มมีพฤติกรรมเปล่ียนไปอยางมาก จากกลับบานผิดเวลากลายเปนไมกลับบาน จะ
กลับบานชวงเชาของอีกวันหนึ่ง แตส่ิงท่ีผิดปกติก็คือนอกจากกลับบานตอนเชาของอีกวันจะอาบน้ํา
เปล่ียนเส้ือผาชุดใหมกลับมาทุกครั้ง  สวยเริ่มสงสัยและเริ่มมีปญหากับสามี สามีมักมีอารมณเม่ือ
สวยซักถาม บางครั้งมีตบตีสวยเพราะเธอเถียง จนในท่ีสุดมีผูประสงคดีโทรศัพทมาบอกสวยวาสามี
เธออยูกับผูหญิงคนอ่ืน สวยตามไปดู จนถึงบานหลังหนึ่งและเห็นรถสามีจอดอยูหนาบาน สวยกด
กริ่ง สามีจึงออกมา สวยตรงเขาไปตอวาอยางรุนแรง และทุบตีสามี สามีก็นิ่งและบอกวาใหสวยกลับ
บานไป  ตนจะตามกลับไป  แตผูหญิงคนนั้นไมไดออกมา  สวยยอมกลับบานแตยังมาอาละวาด
โกรธ ตอวาสามี ท่ีบาน  ทําใหสามีโกรธหันมาทุบตีสวยซ่ึงสวยกําลังตั้งทองอยู แตสามีไมไดสนใจ  
สามีของสวยขับรถยนตหนีออกจากบานไป ทําใหสวยเสียใจมากเม่ือเจอสภาพเชนนี้  สวยคิดวานี่
หรือผูชายท่ีเปนพอของลูก ผูชายท่ีเธอรักและภักดีเสมอมา เธอยอมทําทุกอยางเพ่ือครอบครัวเสมอ
มา เม่ือสามีกลับบานอีกครั้งในวันรุงขึ้น สวยกลาวขอเลิกกับสามีและจะไปเอาลูกออก เพราะไม
ยอมมีสามีท่ีนอกใจ สามีไดยินดังนั้นเขามากอดและขอโทษโดยยอมรับผิดทุกอยางและตอไปจะไม
ยอมไปหาผูหญิงคนนั้นอีก สุดทายสวยยอมเพราะเห็นแกลูกแตเปนการอยูดวยกันดวยความ
หวาดระแวง เธอไมเคยมีความสุขเหมือนเม่ือกอน และสามีกลับไปเปนเหมือนเดิมอีก คือไมคอย
กลับบาน สวยพยายามประคับประคองครอบครัวมาเรื่อยๆจนลูกสาวคนสุดทองอายุได 8 ป สวย
ทราบขาววาสามีซ้ือบานใหกับผูหญิงคนเดิม และเปนชวงท่ีแมของสวยไมสบายมากตองมีคนดูแล
อยางใกลชิด ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได เนื่องจากเปนอัฒพาตครึ่งตัว สวยจึงตัดสินใจกลับบาน
เพ่ือมาดูแลแม และไมไดสนใจสามีเทาไรนัก ขอหยากับสามีหลายครั้งแตสามีไมยอมหยา สวยจึงตก
ลงกับสามีวาตอไปนี้ตางคนตางอยู แยกกันอยู ไมหยาก็ได   สวยไมเขาใจสามีเหมือนกันวาทําไมไม
ยอมหยา เพราะสามีก็ไมไดรักสวยแลวเหมือนในอดีต  สวนตัวสวยเองหมดรักในตัวสามีแลว
เชนกัน  สวยยอมรับวาไดคบหาดูใจกับผูชายคนใหมมาไดสักระยะหนึ่งแลวโดยมีเพ่ือนคอยแนะนํา 
เปนผูชายสุภาพ พูดจาไพเราะ เอาใจเกง  เขาเลิกกับภรรยามาเชนกัน หลายปแลว มีลูกกับภรรยาเกา 
2 คน ซ่ึงเขายังคงสงเสียคาใชจายในการเล้ียงดูลูกอยู แตลูกอยูกับภรรยาเกา สวยคบกับผูชายคนนี้
เพ่ือคลายเหงา คบเปนเพ่ือนคุยและคอยปลอบใจเม่ือเกิดปญหาตางๆ โดยท่ีสวยเองบอกกับสามี 
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สามีทราบเรื่องยังไมยอมหยากับสวย ชีวิตของสวยยังคงดําเนินตอไปแบบเดิม สวยไปทํางานท่ี
สถานบริการน้ํามันและกลับบานมาดูแลแม ลูกๆยังไมรูวาสวยและสามีแยกกนัอยูและความสัมพันธ
ไมเหมือนเดิมแลว  คาใชจายทุกอยางของลูก สามีเปนคนรับผิดชอบเหมือนเดิม  การปรับตัวของ
สวยคือ การตองตอสูกับความรูสึกอึดอัด ภายในใจของตนเอง แตพยายามอดทนเพ่ืออนาคตของลูก 
และคิดวาเปนเวรกรรมของตนท่ีตองชดใช เวลาวางมักเดินทางไปตางจังหวัดกับกลุมเพ่ือนบาง 
เพ่ือนชายท่ีคบหาดูใจบาง พอจะทําใหจิตใจสงบลงได 

 รายที่ หา  พลอย 
 ขอมูลสวนบุคคล 
 พลอย (พลอย 2551)  มีอายุ 44 ป สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร และ
ปจจุบัน กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท พลอยเปนขาราชการครู สอนท่ี โรงเรียนแหงหนึ่งใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีรายไดเฉล่ียประมาณเดือนละ 40,000 กวาบาท เพราะพลอยทําธุรกิจ
ขายตรง และรับสอนพิเศษดวย สวนรายจายของพลอยมีไมสูงนัก คงมีเฉพาะคาใชจายสวนตัวท่ี
เกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน การเสริมสวยและซ้ือของใชสวนตัว รวมท้ังคาเลาเรียนและคาใชจาย
ของบุตรสาว 1 คน อายุ 12 ป สาเหตุของการหยาราง เนื่องจากสามี มีผูหญิงคนใหม จดทะเบียนหยา
กับสามีมาแลว 5 ป โดย พลอยเปนคนรับผิดชอบดูแลบุตรเอง 

 ขอมูลสถานภาพของครอบครัว 
 ครอบครัวของพลอยมีภูมิลําเนาอยูท่ีจังหวัด สระบุรี มีสมาชิกในบานท้ังหมด 5 คน 
ประกอบดวย ยาย พอ แม นองสาว และพลอย พอและแมของพลอย เปนขาราชการครู แต
เกษียณอายุราชการแลวท้ังคู ปจจุบัน เปดรานขายของชําท่ีบาน ฐานะครอบครัวของพลอย อยูใน
ระดับปานกลาง พอและแม มีรายไดประจําทุกเดือน จากเงินบํานาญ ปจจุบัน นองสาวของพลอย
แตงงานแลว แยกไปอยูกับสามี ในจังหวัดเดียวกัน แตตางอําเภอเม่ือพลอยเรียนจบจากมหาวิทยาลัย
ก็ไดทํางานเปนครูอัตราจางท่ีโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดสระบุรี และไดพบกับอดีตสามีท่ี โรงเรียน
แหงนี้ สามีเปนขาราชการ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรูจักกันตอนท่ีมาวางแผนงานรวมกัน
ท่ี โรงเรียน สามีเปนคนกระตือรือรนในการทํางาน บุคลิกดี พูดจาไพเราะ และมีอายุมากกวาพลอย 
4 ป  พลอยคิดวา ตนเองมีอายุมากแลว ท่ีผานมาไมมีใครกลาเขามาจีบ เพราะเธอทําแตงาน              
จึงตัดสินใจ คบหาเพ่ือเรียนรูนิสัยดันไดประมาณ 1 ป จึงตกลงใจแตงงาน เม่ือเธออายุ 28 ป 

 ชีวิตกอนและหลังการหยาราง 
 หลังจากพลอยแตงงานแลว ไดยายไปอยูกับสามีท่ีบานเชาใกลๆ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีสามีทํางาน แมจะไมไดอยูใกลกับครอบครัวของฝายหนึ่งฝายใด แตพลอยกับสามี ตอง
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ไปพบญาติของแตละฝายเปนประจํา ครอบครัวของสามีนั้นมีพ่ีนองท้ังหมด 4 คน สามีเปนบุตรคน
ท่ี 3 ฐานะทางบานคอนขางร่ํารวย พอแม ของสามี มีอาชีพคาขายรถยนตมือสอง มีทรัพยสินท่ีดิน
จํานวนมาก ในชวงแรกของการแตงงาน พลอยชวยกันดูแลงานบานกับสามี สามีของพลอยเปน
ผูดูแลคาใชจายภายในบาน รายไดจากการทํางานของพลอย สามีจะใหพลอยไวใชจายสวนตัว แต
พลอยก็นํามาใชจายภายในบานดวย หลังจากแตงงานได  1 ปกวาๆ พลอยตั้งทอง และคลอด
บุตรสาว และสามีไดเล่ือนตําแหนงขึ้นเปน ผูชวยรองผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตตองยาย
สถานท่ีทํางานไปทํางานท่ีจงัหวัดนครปฐม พอสามียายไปทํางานไดประมาณ ครึ่งป พลอยยายตาม
สามีมาสอนท่ี โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม โดยตัดสินใจผอนบานกับธนาคาร หลังจากยายมา
ทํางานท่ีจังหวัดนครปฐม พลอยแอบเห็นวา พฤติกรรมของสามีเริ่มเปล่ียนไป เพราะสามีของเธอเริ่ม
เท่ียวนอกบาน ใชเงินฟุมเฟอย ไมมีเวลาใหครอบครัวเหมือนเดิม ในวันหยุดจะเดินทางไปสัมมนา
ตางจังหวัดอยูเสมอ แตละครั้งไมเคยพาพลอยและลูกไปดวยเลย ความสัมพันธของเธอกับสามี
เปล่ียนไมเหมือนเคย พลอยสนใจแตงานและลูก ไมมีเวลาดูแลตนเอง จนมีรูปรางอวนกวาเดิมมาก 
เพ่ือนทักวาทําไมปลอยตัวอยางนี้ แตพลอยเห็นวา มีสามีแลว และมีลูกแลวดวย จึงไมสนใจเทาไร
นัก แมใครจะวายังไง ระยะตอมาพลอยเริ่มไดยินเพ่ือนท่ีโรงเรียนบอกวาเห็นสามีของพลอยไปไหน
กับผูหญิงคนอ่ืนท่ีไมรูจัก  แตพลอยไมไดคิดสอบถามขอเท็จจริง เพราะเช่ือใจสามี  สามีมีพฤติกรรม
เหมือนเดิม หายไปจากบานนานหลายวัน โดยอางวามีอบรมบาง สัมมนาบาง พลอยเริ่มเปดใจ
ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน และเริ่มเช่ือตามส่ิงท่ีเพ่ือนพูด เพ่ือนแนะนําใหทําตัวใหม ดูแลตัวเอง
บาง แตงตัวบาง เปล่ียนทรงผมบาง ลดความอวนบาง ใหลองโทรศัพทหาสามี เวลาออกไปไหน
นานๆ แตการติดตามแตละครั้งสามีจะปดโทรศัพท  พลอยเริ่มมีปากเสียง ทะเลาะกับสามี เพราะจะ
หงุดหงิดทุกครั้งท่ีสามีออกจากบานและเม่ือสามีกลับมา  จะคาดคั้นถามสามีวาหายไปไหนมา สามี
มักจะโวยวายใสทุกครั้ง กลาวหาวาพลอยเช่ือเพ่ือนมากกวาสามีตนเอง จนกระท่ังวันหนึ่งสามีบอก
เธอวาตองไป สัมมนากับ สํานักงานเขต หลายวัน พลอยขอรองใหเพ่ือนขับรถพาพลอยแอบตามรถ
สามีไป และพบวาสามีขับรถไปหาผูหญิงคนหนึ่ง เปนคนรูปรางดี ดูเด็กกวาพลอย พลอยลงจากรถ
ไปอาละวาดสามี โมโหมาก  ตอวาสามีดวยคําหยาบคาย  พลอยยื่นคําขาด ใหสามีกลับบานไปกับ
ตน ถาไมกลับก็เลิกกัน ไมตองมองหนากันอีก สามีไมยอมกลับดวย เพ่ือนพาพลอยกลับบานเพ่ือ
สงบสติอารมณ เพ่ือนคอยปลอบใจ ใหพลอยใจเย็นๆ คิดถึงลูกใหมากๆ ในวันนั้น สามีไมไดกลับมา
แตกลับมาในวันรุงขึ้น พลอยช้ีหนาดาสามีและขับไลออกไปจากบาน และขอหยา สามีไมได
ตัดสินใจหยาขาดกับพลอยโดยทันที ขอเวลาคิดทบทวนจัดการปญหาท่ีเกิดขึ้นดวยตนเอง แตพลอย
ไมยอม สามีจึงตัดสินใจทําตามความตองการของพลอย โดยท้ังคูตกลงกันวา ลูกจะอยูในความดูแล
ของพลอย เรื่องคาใชจายของลูก สามี ขอเปนคนรับผิดชอบดูแล รวมท้ังคาผอนบานกับธนาคารดวย 
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พลอยยอมรับ แตไมใหสามีเขามายุงเกี่ยวกับตนอีก สามีทําตามท่ีรับปากไว ทุกเดือนสามีจะโอนเงิน
เขาบัญชี ตัดคาผอนบาน กับธนาคาร  และคาใชจายเกี่ยวกับการเรียนของลูก สามีเปนคนรับผิดชอบ 
เชน คาเทอม คาชุดนักเรียน โดยท่ีพลอยกับลูกไมไดเรียกรอง   ตอนนี้ พลอยยังรักสามีอยู แตคิดวา
ไมมีทาง เหมือนเดิมแลว   ลูกเขาใจพลอย คอยปลอบใจพลอยอยูตลอด ในชวงเลิกกับสามีระยะแรก 
เพ่ือนชวยปลอบใจและแนะนําวิธีการคลายเครียด พาไปทําบุญท่ีวัด นั่งสมาธิ จนถึงทุกวันนี้ ตองนั่ง
สมาธิ เปนกิจวัตรประจําวันไปแลว ทุกเชาและเย็น พลอยยอมรบัวาในความรูสึกลึกๆ แลวเธอยังไม
สามารถทําใจกับเหตุการณดังกลาวได แตการปฏิบัติธรรม ทําใหเปนคนใจเย็นขึ้น ไมใจรอนเหมือน
แตกอน มีเหตุมีผลมากขึ้น ภาระคาใชจายสามีเปนผูแบงเบา โดยเฉพาะลูก อยางนอยสามียัง
รับผิดชอบครอบครัว พลอยมองโลกในแงดีขึ้นกวาเดิม กิจกรรมตางๆ ไมจะเกี่ยวกับเพ่ือน กับท่ี
โรงเรียน พลอยจะทําอยางเต็มท่ี มีเวลาพบปะสังสรรคกับกลุมเพ่ือนมากขึ้น ไปเท่ียว พลอยพยายาม
ไมคิดถึงเรื่องท่ีเกิดขึ้นแลว ตอนเย็นเลิกงานจะรีบไปรับลูกท่ีโรงเรียน ดูแลบาน ดูแลสุนัข พลอยคิด
วาชีวิตตอนนี้คอนขางมีความสุข และเริ่มปรับตัวไดกับการท่ีไมมีสามี รูสึกอิสระ อยากทําสามารถ
ทําได  ไมตองระแวง สงสัย สามีเหมือนกอน และลูกเปนเด็กดี นารัก วานอนสอนงาย และคอยเปน
กําลังใจอยูขางๆ พลอยเสมอ 

 รายที่ หก  ปลา 
 ขอมูลสวนบุคคล 
 ปลา (ปลา  2551) อายุ 30 ป มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จบการศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปจจุบันเปนพนักงานขาย ท่ีหางสรรพสินคา ในจังหวัดนครปฐม มีลูก 2 
คน ปลาผานการแตงงานมาแลว 2 ครั้ง ลูกท้ังสองคน เกิดกับสามีคนแรก ปลาเลิกกับสามีคนท่ีสอง
มาเปนเวลา 3 ปแลว สาเหตุท่ีเลิกเนื่องจาก สามีเปนคนชอบเลนการพนัน ไมมีความรับผิดชอบ และ
ชอบดื่มสุรา เวลาเมาชอบดุดา และทํารายรางกายปลา 

 สถานภาพทางครอบครัว 
 ครอบครัวของปลามีฐานะไมคอยดีนัก พอและแมมีอาชีพทําไรหนอไมฝรั่ง ปลามีพ่ีนอง
ท้ังหมด 5 คน ปลาเปนลูกคนรองสุดทอง พ่ีนองของปลาแตงงานมีครอบครัว แยกยายกันไปตั้ง
ครอบครัวใหม กันหมด เหลือปลาและนองชายคนสุดทายท่ีอยูบาน พอและแมของปลาเปนคนขยัน
ทํามาหากิน จะตื่นแตเชา เพ่ือเขาไปดูแลสวนผักท่ีปลูกไว และเปนคนไมคอยเขมงวดกับลูก ลูก
ตองการทําอะไรก็ทํา แตตองเปนส่ิงดีงาม ถูกตอง เรื่องเรียนก็ไมบังคับลูก ถาไมตองการเรียนไม
ตองฝนเรียน ใหออกมาชวยกันทํางาน ปลาเรียนจบ มัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดออกมาทํางาน โดยไป
ทํางานท่ีโรงงานเย็บผา ในอําเภอสามพราน ตองอยูหอพักทางโรงงานจะมีหอพักใหเสียคาใชจาย 
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แคคาน้ํา คาไฟ และปลาไดรูจักกับสามีคนแรกท่ีโรงงานแหงนี้ สามีคนแรกของปลา เปนคนขับรถ
สงของในโรงงาน เปนคนจังหวัดอุดรธานี เม่ือรูจักกันไดสักระยะหนึ่ง ปลาพาไปทําความรูจักกับ
พอแม ญาติพ่ีนองท่ีบานของปลาในฐานะคนรัก พอกับแมของปลาไมไดรังเกียจ บอกวาถาหากชอบ
พอกัน รักกันจริง ใหมาขอ เพราะไมอยากใหชาวบานเขานินทาเอาได ดังนั้นสามีคนแรกจึงให
ผูใหญท่ีโรงงานมาสูขอปลา ไมมีพิธีอะไรมาก มีการรับไหวกัน ใหชาวบานรับรู ธรรมดา จากนั้น
ปลาออกมาเชาหองอยูกับสามีคนแรก ท่ีหองเชา ใกลโรงงาน ตอนนั้นปลามีอายุ 17 ป สามียังคง
ทํางานท่ีโรงงานเหมือนเดิม สวนปลาออกมาขายลูกช้ินทอดท่ีหนาโรงเรียน เพราะปลาชอบขายของ 
และมีสุขภาพไมคอยดี บรรยากาศในโรงงานทําใหสุขภาพปลาแยลง รายไดของปลา รวมกับรายได
ของสามีสามารถทําใหชีวิตครอบครัวของปลาอยูไดอยางไมเดือนรอน สามีคนแรกของปลาเปนคน
ขยัน และมีความรับผิดชอบดีมาก งานบานสวนใหญสามีจะเปนคนทําใหปลาหมด เพราะรูวา
สุขภาพของปลาไมแข็งแรง ตอนเชากอนไปทํางาน ท่ีโรงงานสามีจะเตรียมของใหปลาไปขาย ตอน
เย็นจะรีบกลับจากโรงงานมาชวยปลาเก็บรานเปนกิจวัตรประจําวัน ปลาอยูกินกับสามีคนแรกจนมี
ลูกดวยกัน 2 คน เปนระยะเวลา 6 ป สามีคนแรกของปลาประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต จากการขับรถ
ขนสงของ ปลาเสียใจมากเหมือนชีวิตดับวูบไป ปลาพาลูกสองคนกลับมาอยูท่ีบานกับพอ แม โดย
ใหพอกับแมชวยดูแลลูก ปลารูสึกทอแท เหนื่อยหนายกับชีวิต เคยคิดฆาตัวตาย แตเปนหวงลูก ไมรู
วาชีวิตตอไปภายหนาจะเปนอยางไร ตอนนั้นลูกคนโตอายุ 5 ขวบ คนเล็กอายุ 2 ขวบ ปลาตัดสินใจ
ไปสมัครทํางานท่ีหางสรรพสินคากับเพ่ือน โดยเปนพนักงานขายของ ปลาตั้งใจทํางาน เก็บเงินให
ลูกไวเรียนสูง รายจายตอนนี้ปลาเปนคนรับผิดชอบเองท้ังหมด เนื่องจากไมมีสามีอยูแลว บอยครั้งท่ี
ปลารูสึกเหงา ทอแท แตเม่ือนึกถึงลูกขึ้นมาทําใหทํางานตอไปได ในชวงท่ีปลากลับมาอยูบานทําให
ปลาไดมีโอกาสคบหากับเพ่ือนสมัยเรียนในละแวกบาน ดวยความเหงา ปลาจึงเปดโอกาสใหเพ่ือน
สมัยเรียนไดเขามาคบหาดูใจ  เปนสามีคนท่ีสองของปลา สามีคนท่ีสองของปลารูวา ปลาเคยมีสามี
แลว และมีลูกดวย 2 คน ไมไดรังเกียจ จะมาหาปลาท่ีบานตอนเย็นหลังเลิกงานทุกวัน มาชวยพอกับ
แมปลารดน้ําผัก เลนและเขากับลูกของปลาไดดี พอแมของปลาไมไดวาอะไร เพราะอยูในสายตาพอ
แมตลอด สามีคนท่ีสองไปมาหาสูท่ีบานของปลาเปนประจํา และพยายามทําส่ิงดีๆ ใหปลาเห็น ปลา
จึงใจออนตกลงใจ เริ่มชีวิตใหมกับสามีคนท่ีสอง โดยไมไดจัดงานแตง และจดทะเบียนสมรส       
แคไหวผี และใหผูใหญรับรูตอนนั้น ปลาอายุ 25 ป ปลาไปทํางานท่ีหางสรรพสินคาเหมือนเดิม 
สวนสามีคนท่ีสองของปลาเปนชางซอมเครื่องยนตในโรงงานใกลบาน สามียายมาอยูกับปลาท่ีบาน
พอแม เพราะท่ีบานของปลาไมมีใคร นองชายไปเรียนตางจังหวัด บานของสามีเปนครอบครัวใหญ 
มีสมาชิกอยูกันหลายคน ดังนั้นจึงเลือกท่ีจะอยูบานปลา ในชวงปแรกๆ สามีปฏิบัติกับปลาและลูกดี
มาก เอาอกเอาใจ ชวยเหลืองานในสวนของพอแม อยางขยันขันแข็ง ปลาคิดวาตนเองยังโชคดี      
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อยูบาง   ท่ียังมาเจอคนดีๆ ยอมรับสภาพท่ีปลาเปนได ทําใหปลาไมรูสึกเหงาวาเหวอีกตอไป   
เหมือนมีท่ีพ่ึงพาทางจิตใจ รายไดหลักจะมาจากการทํางานของปลา สามีของปลาไมไดรับผิดชอบ
ในเรื่องคาใชจายในครอบครัวเทาไรนัก แตปลาไมรูสึกลําบากหรือขัดสน เพราะปลาใชชีวิตอยูแบบ 
พอมีพอกิน ลูกก็ไดพอกับแม อุปการะ เล้ียงดูอีกทางหนึ่ง พฤติกรรมของสามีเริ่มเปล่ียนไปในปท่ี
สอง สามีดื่มเหลาหนัก และเมากลับบานมาบอยครั้ง แรกๆ ปลาไมไดวาอะไร แตในระยะหลังสามี
เมาแลวชอบ ดุดา วาปลา หาวาปลามีชูบาง ขี้เหนียวบาง ปลาอดทนตอสามี เพราะเม่ือหายเมาแลวจะ
กลับมาเปนคนเงียบๆ ไมคอยพูด สามีเริ่มใชจายเงินฟุมเฟอยผิดปกติ จนปลาสงสัยเพราะเงินเดือน
ของสามีไมเคยมีเหลือเก็บถึงปลายเดือน ตองมาขอปลาเอาไปใชโดยบอกปลาวาตองเอาไป ทํานูน
ทํานี่ตลอด เชน ซอมรถมอเตอรไซค ซ้ือยาใหแม ปลาไดขาวจากเพ่ือนของเธอวา สามีของปลาเลน
พนันบอล กับเพ่ือนท่ีโรงงาน เม่ือสามีกับจากทํางานปลาถาม แตสามีไมยอมรับ โวยวายใสปลา วา 
ปลาจองจับผิด พอและแมปลา เขามาสอบถามวาทะเลาะกันเรื่องอะไร ก็ดุดาวาพอของปลา ปลา
ยอมไมได จึงเอยปากไลสามีออกจากบาน สามีหายออกไปจากบาน 2-3 วัน จึงกลับเขามาขอโทษ 
พอแม และปลา ปลาใหอภัยไมไดถือโทษอะไร แตพฤติกรรมของสามีเปนเหมือนเดิมอีก ดื่มเหลา
กลับมาบานทุกวัน และไมเคยชวยเหลืองานบานและปลาแนใจวาสามีเลนพนันบอลดวย เม่ือปลา
ตัดสินใจได จึงปรึกษาพอกับแมเรื่อง ขอเลิกกับสามี เพราะปลาเห็นแกลูกไมอยากใหลูกตองมาทน
เห็นปลาในสภาพท่ีทะเลาะกับสามีทุกวัน บางครั้ง ตบ ตี ทํารายปลา แตสามีไมยอมเลิกกับปลา ใน
ท่ีสุดปลาตองหนีไปอยูกับเพ่ือนท่ี กรุงเทพมหานคร โดยฝากลูกไวกับพอแม สามียายออกจากบาน
ไป ปลาทํางาน สงเงินกลับมาใหลูก และพอแมทุกเดือน ประมาณเกือบป สามีแตงงานใหม ปลาจึง
ยายกลับมาอยูบานเหมือนเดิม และกลับไปขอทํางานท่ีหางสรรพสินคาเดิมจนถึงปจจุบัน ปลาบอก
วาเม่ือเลิกรากับสามีคนท่ีสองไป ปลาไมรูสึกเสียใจ ก แตกลับรูสึกโลงใจ สบายใจ เพราะเม่ือเริ่ม
แสดงตัวตนออกมา ปลารูสึกรับไมได และไมไดรูสึกผูกพันกับสามีคนท่ีสองมาก ผิดกับสามีคน
แรก ท่ีติดสินใจอยูดวยกันเพราะความรูสึก เหงา วาเหว  ตอนนี้ปลายังรักสามีคนแรกมากท่ีสุดและ
ไมเคยลืม 
 การปรับตัวหลังเลิกรากับสามีคนท่ีสอง  ไมตองปรับตัวมาก อาจจะมีอารมณ เหงาบาง 
แตมีลูกท้ัง 2 คน ชวยเปนกําลังใจ และตั้งใจทํามาหากิน ภาระการดูแลลูก พอแม จะเปนคนดูแลให
ตลอด แตสําหรับคาใชจาย ปลาจะพยายามหาเงินมาใหลูกตามแตจะหามาใหไดในแตละครั้ง ปลา
พยายามคิดในแงดีกับตัวเอง วาคงไมมีเรื่องรายๆ ผานเขามาในชีวิตอีกแลว ท่ีผานมาคงเปนเวรเปน
กรรมท่ีตนเคยทําไว ทุกวันนี้ปลาไมคิดจะมีแฟนใหม เพราะคิดวามีผูชายกี่คนท่ียอมรับสภาพเธอได
จริงๆ เวลานี้ปลามีความสุขแลว ถาหากปลาเหงาหรือวาเหว จะออกไปเท่ียวกับเพ่ือนๆ ท่ีทํางาน    
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ไปเท่ียวกับญาติพ่ีนอง พอแม หรือสงบจิตใจอยูกับลูก ซ่ึงชวยใหเธอคลายความเหงา และ
ความเครียดได 

 รายที่ เจ็ด แกว 
 ขอมูลสวนบุคคล 
 แกว (แกว 2551) อายุ 31 ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปจจุบันเปนพนักงานของ
มหาวิทยาลัย ใน จังหวัดนครปฐม มีรายไดประมาณเดือนละ 20,000 บาท  รายไดมาจากการสอน
พิเศษดวย คาใชจายประจํามีเฉพาะคาใชจายสวนตัวท่ีเกี่ยวของกับการใชชีวิตประจําวัน การเสริม
สวย ซ้ือเส้ือผา ของใชสวนตัว และการเดินทางทองเท่ียวในตางจังหวัดบางเปนบางครั้ง แกวเปน
ผูหญิง หนาตา บุคลิกดี คนหนึ่ง ชอบการแตงหนาและทําผมตามสมัยนิยม แกวเรียนจบจาก
มหาวิทยาลัยมีช่ือแหงหนึง่ในจังหวัดนครปฐม แกวเปนคนเรียนเกง ขยันเรียน ครอบครัวของแกวมี
สมาชิกท้ังหมด 4 คน มี พอ แม แกว และนองสาว แกวหยารางกับสามีมาเปนเวลา 3 ปแลว สาเหตุ
เนื่องมาจากสามีชอบดื่มเหลา ติดเพ่ือนมาก และไมสนใจครอบครัวและตัวแกว โดยมีบุตรสาว
ดวยกัน 1 คน ปจจุบัน พอและแมเปนคนอุปการะดูและบุตรสาว แกวอยูหอพักในมหาวิทยาลัย จะ
พบลูกสาวในวันหยุด เสาร- อาทิตย เทานั้น แกวรูจักกับสามี ไดโดยเพ่ือนท่ีทํางานเปนคนแนะนํา
ใหรูจัก สามีเปนคนพูดจาไพเราะ หนาตาธรรมดา ชอบเอาอกเอาใจ แกว ตาใจแกว เสมอ แกวและ
สามีคบหาดูใจกันไดประมาณปกวาๆ สามีก็ใหพอแม มาสูขอแกวตามประเพณี แกวอายุได 26 ป ซ่ึง
อายุเทากันกับสามี 

 ชีวิตกอนและหลังการหยาราง 
 หลังจากแกวแตงงานแลว  ไดยายออกจากบานตนเองไปอยูกับสามีท่ีบานสามีโดยมีพอ
และแมของสามี รวมอยูในบานดังกลาวดวย สามีของแกวเปนบุตรชายคนเดียว สามีของแกวเปน
บุตรชายคนเดียวของครอบครัว พอแมมีอาชีพคาขาย ช้ันลางของบานเปนรานคา ช้ันบนเปน
หองนอน สามีของแกวทํางานบริษัทเอกชนในเขตศาลายา ตองขับรถไปทํางานทุกวัน แกวก็ทํางาน
ท่ีมหาวิทยาลัยเหมือนกอนแตงงาน แกวเปนคนรักษาสุขภาพรางกายของตนเอง และเอาใจใสดูแล
ตนเองดี ประกอบกับการมีหนาตาบุคลิกดี จึงดูเหมือนวาแกวยังเปนสาวโสด ไมมีสามี ทําใหมีผูชาย
เขามารุมจีบมากมาย ไมตางจากกอนแตงงาน เปนเหตุทําใหสามีเริ่มหึงหวง สามีชอบดื่มเหลากับมา
บานตอนเย็นเสมอ เม่ือสามีเมากลับมาบานตองหาเรื่องทะเลาะตบตี แกวเปนประจํา แกวจะไปเท่ียว
ไหนก็ตองไปกับสามีคนเดียวเทานั้น ไมยอมใหเธอออกไปเท่ียวลําพังคนเดียว แมบางครั้งมีเพ่ือน
สนิทออกไปเท่ียวดวยกันก็ตาม รายไดของสามีในชวงแตงงานกันแรกๆ สามีจะใหแกวเปนคนเก็บ 
แตเม่ือเวลาผานไป ประมาณครึ่งป  สามีไมเคยนําเงินมาใหอีกเลย แกวใชรายไดของตนเองเปนหลัก 
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แตพอและแมของสามีเปนคนดีมาก ดูแลแกวเหมือนท่ีดูแลสามี คาใชจายในบาน พอแมของสามี
เปนคนออกท้ังหมด และเอยปากถามแกวเสมอในเรื่องเงิน วาพอใชหรือมีปญหาอะไรใหบอก พอ
แมของสามีคอนขางมีฐานะดี แตท้ังสองไมไดเขามายุงเกี่ยวในเรื่องสวนตัวของแกวและสามีมากนัก 
แกวตั้งทองลูกคนแรก เม่ือแตงงานแลวประมาณ 8 เดือน สามีไมไดใหความสนใจดูแลแกวเปน
พิเศษ มีเพียงพอแมของสามีเทานั้นท่ีใสใจซักถาม จนแกวคลอดลูก แมสามีเปนคนดูแลลูกใหตอน
แกวไปทํางาน แกวยอมรับวาชีวิตหลังการแตงงานไมไดสดใสสําหรับเธอเลย ผิดกับชวงแรกๆ ตอน
คบหากันเปนแฟน และหลังแตงงานใหม เวลาเธอพูดคุยกับเพ่ือนชายเธอจะระแวง กลัวสามีมาเห็น
ทุกครั้ง และเม่ือเมากลับมาจะอาละวาดตบตีเธอ ตลอดเวลาของการอยูรวมกับสามี แกวตองทนกับ
ความหึงหวง และทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจํา เนื่องมาจากสุรา จนเมาขาดสติของสามีเปนหลัก 
สามีคอยตามตรวจสอบ คอยแอบตามแกวไมใหคลาดสายตา โดยกลัววาแกวจะมีผูชายคนอ่ืนมาติด
พัน การเฝาดูอยางระแวงของสามีทําใหแกวรูสึกอึดอัดใจ ท้ังๆท่ีมีลูกดวยกัน 1 คนแลว แตสามีของ
แกวก็ยังไมยอมเลิกคิด ในบางครั้งแกวทนไมได ก็จะหนีกลับไปหาแม และคอยปรับทุกขกับแมทุก
ครั้ง แมจะคอยปลอบใจและใหกําลังใจแกวอยูเสมอ บอกใหแกวอดทน เพราะเปนสามีภรรยากัน 
ตองรูจักใหอภัยกัน สุดทายสามีจะคอยมารับกลับและขอโทษทุกครั้ง โดยอางถึงลูกตลอด แตเม่ือ
กลับมาสามีมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ชวนทะเลาะเรื่องเดิมวาแกวมีผูชายคนอ่ืน จนกระท่ังวันหนึ่ง 
ทะเลาะกันหนักมาก เนื่องจากสามีเมากลับมาบาน และเห็นรูปถายของแกวกับผูชายคนอ่ืนท่ีถาย
ตอนไปดูงาน โกรธมาก ตบ ตี เตะ แกว จนแกวหัวแตก ปากแตก พอแม สามีเขามาหาม สามีจึงยอม
เลิก และขับรถออกจากบานไป วันรุงขึ้น แกวใหพอมารับแกวและลูกกลับบาน เพราะทนรับสภาพ
แบบนี้ไมไดแลว พอและแมของสามีเขาใจยอมใหแกวกลับไปอยูบาน และบอกแกววา เรื่องหลาน
ไมตองเปนกังวล พอและแม จะอุปการะเล้ียงดูเอง พอของแกว โกรธสามีของแกวมาก ไมยอมให
แกวมาอยูรวมกับสามีอีก และเอยปากวา ถาสามีไปท่ีบานจะยิงท้ิงทันที แกวกลับมาอยูบานและไป
ทํางานไดตามปกติ หลังจากหยดุพักรักษาตัวอยูหลายวัน เพ่ือ ท่ีทํางาน คอยปลอบโยน ใหกําลังใจ
แกว แตมีบางกลุมท่ีมองแกวแปลก และซุบซิบนินทา แตแกวไมไดสนใจ ตั้งใจทํางานของตนใหดี
ท่ีสุด ในระยะแรก สามีของแกวแอบมาหาแกวท่ีทํางานหลายครั้ง แตแกวไมออกไปพบ จนสามีเริ่ม
หายไป แกวตัดสินใจ จะเลิกกับสามีอยางจริงจัง ถึงแมแกวจะรูวาสามีรักตนมากเชนเดียวกับท่ีแกว
เองรักสามีมากเชนกัน แตแกวคิดวา การอยูดวยความระแวงกันไมเช่ือใจ ทํารายรางกายกัน ไมตอง
อยูดวยกันจะดีกวา สามีของแกว หางไป แกวไดขาววา สามียายไปทํางานใน กรุงเทพมหานคร  
สวนพอและแมของสามีโทรศัพทมาพูดคุยกับแกวบาง  ถามถึงหลานเสมอ แกวใหพอและแมของ
สามีมาเยี่ยมหลาน และทานมักจะมาเยี่ยม พรอมซ้ือขาวของเครื่องใช และมอบเงินใหลูกของแกว
อยางเปนประจํา พอและแมของสามี เคยขอใหแกว ยกลูกใหทานอุปการะเล้ียงดู และไปอยูท่ีบาน
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ทาน แตแกวไมยอม แกวจะเล้ียงดูแลลูกเอง โดยชวงท่ีแกวมาทํางาน จะมีพอและแมของแกวคอย
ดูแล เพราะพอและแม เปนขาราชการเกษียณอายุ ไมไดทํางานแลว จึงมีเวลาวางตลอด การปรับตัว
หลังจากเลิกกับสามีแลว ในเรื่องจิตใจ แกวบอกวา  มีบางในชวงแรกท่ีคิดถึง แตเม่ือนึกถึงตอนท่ี
สามีทําไมดีกับตน  ไมอยากคิดถึงอีก เปนกังวลเรื่องลูกเหมือนกัน กลัวลูกจะมีปญหาไมเหมือนคน
อ่ืน ตรงท่ีลูกไมมีพอ ตอนกลับบานมาแรกๆ แมของแกว เลาวา แกวจะเก็บตัวคนเดียวอยูเปนประจํา 
และชอบแอบรองไหอยูคนเดียว แกวยอมรับวาตนกลัวและจินตนาการถึงอนาคตไปตางๆนานา แต
ไดพอแมและนองสาวชวยปลอบใจ เปนเพ่ือนปรับทุกข ทําใหคลายความกังวลและความกลัวไปได 
กลาท่ีจะเผชิญกับความเปนจรงิ ตอนนี้จิตใจเปนปกติดีแลว ไมคอยคิดกังวลอะไรมาก มีความสุขกับ
งานท่ีทํา และการทํากิจกรรมกับเพ่ือนๆ มีพอแมชวยดูแลลูกท่ีบาน ตัวแกวเอง ยายมาอยูหอพักใน
มหาวิทยาลัยกับเพ่ือน เนื่องจาก งานในมหาวิทยาลัย ตอนนี้เลิกเย็น และมีการสอนภาคค่ํา และใน
วันเสาร อาทิตย และในบางวัน แกวก็ไปรับสอนพิเศษท่ีโรงเรียนกวดวิชาดวย แกวจึงมีชวงเวลาอยู
กับตัวเอง อยูกับเพ่ือนมากขึ้น การปรับตัวในเรื่องสังคมนั้น แกวตองทนกับสายตาเพ่ือนรวมงานบาง
คนท่ีมองแกวแปลก การซุบซิบนินทา แตแกวทําเปนไมสนใจ จนปจจุบัน สถานการณเริ่มเปนปกติ
แลว แกวยังไมสนใจท่ีจะเริ่มชีวิตใหมกับใคร แตยอมรับวา มีเพ่ือนผูชายท่ีทํางาน คบหาพูดคุยกัน
อยู แตยังไมไดจริงจังดวยมากนัก แกวบอกวาถาจะเลือกใครซักคนมาเปนคูชีวิตใหม แกวคงศึกษา
ใหดีกวานี้ และจะเลือกคนท่ีเขาใจแกว ยอมรับแกวและลูกได แตตอนนี้ แกวกําลังสนุกกับงานอยาง
เต็มท่ี มีโอกาสไดทํากิจกรรมกับเพ่ือนๆ โดยไมมีใครมาจับตามอง การไดเห็นพัฒนาการ และมีพอ
กับแมท่ีพรอมจะเขาใจ เปนกําลังใจใหตลอด แกวถือวาเปนชีวิตท่ีมีความสุขแลว  

 รายที่แปด  บุญ  
 ขอมูลสวนบุคคล 
 บุญ (บุญ  2551) มีอายุ 56 ป   จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4   มีภูมิลําเนาอยูใน
อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  ปจจุบันบุญมีอาชีพเกษตรกร ทําไรหนอไมฝรั่ง และเพาะเห็ดขาย มี
รายไดประมาณเดือนละ 20,000  บาท บุญหยารางกับสามีเปนระยะเวลา 16 ปแลว ตั้งแตบุญอายุ 40 
ป สาเหตุของการหยารางเนื่องจากสามีของบุญเปนคนเจาชู และมีผูหญิงอ่ืน โดยบุญมีลูกกับอดีต
สามี 3 คน 
 ขอมูลสถานภาพของครอบครัว 
 ครอบครัวของบุญเปนครอบครัวใหญ พอแมมีลูกท้ังหมด 11 คน พอและแมมีอาชีพ
เกษตรกร ทําไร เล้ียงสัตว ปลูกผัก  บุญเปนลูกคนท่ี 6  บุญชอบคาขายเม่ือเรียนจบช้ันประถม 4 จึง
ไมเรียนตอ ออกจากโรงเรียนมาชวยท่ีบานทํางาน  นําผักผลิตผลจากไรและสวนไปขายท่ีตลาด สวน
พ่ีนองคนไหนท่ีตองการเรียน ก็ตองตั้งใจเรียน พอและแมของบุญมีท่ีดินมาก เม่ือลูกๆแตงงาน
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ออกไปมีครอบครัว พอแมไดแบงท่ีดินใหลูกทุกคน โดยลูกคนท่ีสงใหเรียนจนจบระดับช้ันปริญญา
ตรีไดรับท่ีดินจํานวนนอยกวาลูกท่ีไมไดเรียนตอ  บุญจึงไดรับท่ีดินเปนจํานวนมาก  และทํา
การเกษตรสืบทอดจากพอแม  ไปขายของบางเปนบางครั้งท่ีตลาด และทําใหมีโอกาสไดรูจักกับสามี
ท่ีตลาด จากการแนะนําของเพ่ือนแมคา  สามีเปนคนพูดจาเกง ชางเอาอกเอาใจ  เม่ือบุญตัดสินใจคบ
หากับสามีจึงแนะนําใหพอแมรับรู และตัดสินใจแตงงานกับสามีเม่ือรูจักกันประมาณ 1 ป บุญ
แตงงานตอนอายุ 21 ป สวนสามีแกกวา บุญ 4  ป 

 วิถีชีวิตกอนและหลังการหยาราง 
 เม่ือบุญแตงงานกับสามีแลว สามียายมาปลูกบานอยูบนท่ีดินของบุญ โดยแยกครอบครัว
ออกมาจากบานพอและแม แตอยูในละแวกเดียวกับญาติพ่ีนอง บุญทําการเกษตรไปไดสักระยะหนึ่ง
จึงเปล่ียนมาทําธุรกิจรถยนตมือสอง เพราะเห็นวาพ่ีนอง  ทํากันอยูหลายคนแลวประสบความสําเร็จ 
โดยมีสามีชวยดูแล และดูแลกิจการเอง เพราะสามีเปนวิศวกรไมคอยอยูบานตองเดินทางไปทํางาน
ตางจังหวัดเปนระยะเวลานานๆ อยูบอยครั้ง  บุญจึงตองอยูบานเพียงลําพัง เม่ือสามีกลับมาจะเอาอก
เอาใจ  ดูแลบุญเปนอยางดี  จนบุญมีลูกคนท่ีสอง  สามีเริ่มมีพฤติกรรมเปล่ียนไป ชอบทําตัวมี
ความลับ  กลับมาอยูบานจะอยูไมกี่วัน ตางจากเดิมท่ีอยูบานหลายอาทิตยจึงกลับไปทํางาน
ตางจังหวัด  เม่ือบุญถามก็จะตอบวางานเรง งานมาก บุญไมไดสงสัยอะไร เพราะรูวางานของสามี
คอนขางยุง เรื่องคาใชจาย สามีก็รับผิดชอบสงใหบุญเปนคนดูแลทุกเดือน  จนบุญไดขาวมาจาก
เพ่ือนท่ีทํางานเดียวกับสามีวา เห็นสามีของตนไปไหนมาไหนกับผูหญิงคนหนึ่ง  ตอนแรกนึกวาเปน
บุญแตเม่ือสังเกตดูแลว กลับไมใช บุญเริ่มไมสบายใจ เพราะตนรูอยูแลววาสามีเปนคนเจาชู และมัก
มีผูหญิงมาติดพันอยูบอยๆ  แตบุญไมอยากมีปญหากับสามีเพราะทุกอยางท่ีสามีปฏิบัติกับบุญและ
ครอบครัวไมเคยขาดตกบกพรอง ยังคงเสมอตนเสมอปลาย บุญไดปรับทุกขและปรึกษากับพ่ีนอง 
แตพ่ีนองของบุญบอกวาอยาไปสนใจ เราไมไดเห็นดวยตาตนเองใหบุญทําจิตใจใหสบาย บุญจึง
ตั้งใจทํางานของตนไป  ดูแลลูกของตน จนมีลูกคนท่ี 3 บุญเลิกกิจการรถยนตมือสอง หันกลับมายึด
อาชีพเกษตรกรเหมือนเดิม เพราะธุรกิจรถยนตมือสองเริ่มซบเซาลง   มีวันหนึ่งขณะท่ีบุญกําลัง
ทํางานอยูในไร ลูกของบุญวิ่งไปตามบุญบอกวามีคนมาหาแม บุญตามลูกกลับมาบาน และพบ
ผูหญิงแปลกหนาคนหนึ่ง เปนผูหญิงสวย แตงตัวดีกวาบุญมาก โดยผูหญิงคนนั้นขอคุยดวยกับบุญ 
และบอกบุญวาตนมีความสัมพันธกับสามีของบุญ และตอนนี้กําลังตั้งทองกับสามีของบุญ อยากให
บุญยอมรับ และรับรูในเรื่องนี้ สวนตัวของเธอไมไดเรียกรองอะไร  แคอยากใหบุญเขาใจในฐานะ
ลูกผูหญิงเหมือนกัน  บุญเสียใจมากท่ีไดรับรูเรื่องของสามีมีผูหญิงอีกคน เม่ือผูหญิงคนนั้นกลับไป
บุญพาลูกไปฝากไวท่ีบานพ่ีสาว สวนตัวบุญขอไปทําใจ สวดมนต นั่งคุยกับแมชีท่ีวัด ประมาณ 2-3 
วัน  บุญคิดได วาจะทําอยางไรกับชีวิตของตนตอไปจึงกลับมาบาน ไปรับลูก และพูดคุยกับสามีวา
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ใหสามีหยาขาดกับตนเสีย เพราะตนพอใจในความเปนอยูตอนนี้แลว บุญสามารถอยูไดโดยลําพัง
กับลูก และตองการใหลูกอยูในความดูแลของบุญ หากสามีตองการกลับมาเยี่ยมก็ไมไดรังเกียจ สามี
ของบุญรูสึกเสียใจกลับส่ิงท่ีตนทําลงไป แตไมสามารถแกไขอะไรได  ขึ้นอยูกับความพอใจของบุญ 
บุญจึงยื่นคําขาดในการขอหยา  สามีจึงตกลงหยากับบุญ และยินดีชวยเหลือเรื่องคาใชจายของลูก แต
บุญปฏิเสธ เพราะบุญม่ันใจวาตนสามารถเล้ียงดูลูกเพียงลําพังได  บุญไมไดทะเลาะ ตอวาสามีแต
อยางใด ขอแคไดดูแลลูกบุญเทานั้น 
 ภายหลังการหยารางบุญไดขายท่ีดินไปบางสวนเพราะมีท่ีดินมากดูแลไมไหว นําเงินมา
ฝากบัญชีใหลูกคนละบัญชี สวนท่ีดินท่ีเหลือไดแบงใหลูกสามคนเทากัน  นําเงินท่ีไดจากการขายท่ี
สวนหนึ่งมาลงทุนเปดกิจการรถยนตมือสองอีกครั้ง ทําไดอยูไมกี่ป จึงกลับมาทําการเกษตร
เหมือนเดิม เพราะคิดวาตนทําการเกษตรดีวาอาชีพอยางอ่ืนและจะยึดเปนอาชีพหลักของตน
ตลอดไป บุญพยายามสงเสียใหลูกเรียนในระดับสูงๆ  ลูกของบุญปจจุบันจบระดับช้ันปริญญาตรี
แลวสองคน และกําลังเรียนตอระดับปริญญาโท อีกคนกําลังเรียนในระดับปริญญาตรี บุญบอกกับผู
ศึกษาดวยความภาคภูมิใจวา ตนเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดของลูกเพียงลําพัง ลูกรับรูและ
เขาใจในสถานภาพของพอและแมมาตลอด คอยใหกําลังใจ ปลอบโยนบุญอยูเสมอ   แตบุญไมได
สอนใหลูกเกลียดผูเปนพอ ลูกยังมีการไปเยี่ยมเยียนท่ีบานพอกับภรรยาใหมอยูบอยครั้ง ตนคิดวาตน
เขมแข็งและอยูไดเพราะการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนา เช่ือในกฎแหงกรรม ทุกส่ิงทุก
อยางท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวของบุญเปนเพราะกรรม ตอนนี้บุญหลุดพนจากกรมนั้นแลว ตนมี
ความสุขมากกับชีวิตท่ีเปนอยู ลูกจบการศึกษามีการงานท่ีดีทํา และมีน้ําใจดูแลแม  ยามวางจากการ
ทํางานบุญจะไปปฏิบัติธรรม สวดมนต ท่ีวัดเปนประจํา ทําใหจิตใจบุญสงบและมีความสุข   

 รายที่เกา  ฟา 
 ขอมูลสวนบุคคล 
 ฟา (ฟา  2551) อายุ 36  ปสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปจจุบันมีอาชีพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารยรายไดของฟาประมาณเดือนละ 50,000 บาท เพราะฟาไปเปนวิทยากร
รับเชิญอยูบอยครั้ง และจะมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑอาหารเสริมดวย ฟาแตงงานกับสามีตอน
อายุ 30 ป มีบุตรดวยกัน 1 คน ปจจุบันหยารางกับสามีมาเปนเวลา 2 ปแลว เหตุผลท่ีหยารางก็
เนื่องจากการเขากันไมไดกับครอบครัวของสามี 

 ขอมูลถานภาพของครอบครัว 
 ครอบครัวของฟามีสมาชิกเพียง 4  คน ประกอบดวย พอแม นองชายและ ฟา พอมีอาชีพ
รับขาราชการ ปจจุบันเกษียณแลว แมเปนแมบานและทําธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริม   นองชายเรียน
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จบแลว  ทํางานอยูตางจังหวัด  ฟาเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาท่ี โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม  จบระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ  ฟาเขามาอยูในกรุงเทพตั้งแตสมัยเรียน
มหาวิทยาลัย  ฟาพบกับสามีตอนเรียนปริญญาโท เม่ือเรียนจบได 1 ป ฟาไดตัดสินใจแตงงาน 

 วิถีชีวิตกอนและหลังการหยาราง 
 เม่ือฟาแตงงานแลวฟาไดยายไปอยูบานสามีรวมกับครอบครัวของสามี  ประกอบไปดวย 
พอแม พ่ีสาว และนองสาว สามีเปนลูกชายคนเดียว แตบานสามีเปนอาคารพาณิชยติดกัน 3 หลัง 
สามีไดพาฟาไปอยูหลังหนึ่ง แยกออกมาจากครอบครัว สามีของฟามีอาชีพรับราชการ เม่ือฟา
แตงงานฟาเปนอาจารยสอนอยูมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แมของสามีเปนคนจูจี้ขี้
บน และเปนระเบียบ เวลามาท่ีบานของฟามักจะบนทุกครั้งวา ทําไมบานชองรกอยางนี้ เปนถึงครูบา
อาจารยไมอายเขาหรือไง ฟาไมคอยมีเวลาดูแลทําความสะอาดบาน เพราะงานท่ีมหาวิทยาลัยหนัก
อยูแลว สามีเขาใจไมไดวาอะไร แตเกรงใจแม จึงจางแมบานมาทําความสะอาดบาน แมของสามีรูได
ตอวาสามี หาวาสามีเขาขางฟา เอาใจจนไมปลอยใหทําอะไร แมของสามีคัดคานการแตงงานตั้งแต
แรกแลว เพราะเห็นวาใชเวลาทําความรูจักกันนอยไป ควรศึกษาใหดีกันอีกนิดวาจะอยูดวยกันได
หรือไม แตสามีตัดสินใจท่ีจะแตงงานกับฟา สามีของฟาเปนคนใจเย็น มีน้ําใจ และเขาใจฟาดี ฟามา
อยูบานของสามีดวยความรูสึกอึดอัด แตตองทนเพราะตองการใชชีวิตอยูกับสามี เวลามีปญหาฟา
มักจะโทรศัพทไประบายใหแมฟงอยูเสมอ แมบอกวาหากอยูไมไดใหกลับมาอยูท่ีบาน  ฟาอยูบาน
สามีไดประมาณปกวารูสึกทนไมไดตัดสินใจบอกสามีใหแยกออกมาอยูกันตามลําพังไดไหม  สามี
เปนคนเกรงใจแม จงึใหฟาทนอยูรวมกับครอบครัวตนไปกอน ฟามีลูกได 1  คน แตแมของสามียังมี
พฤติกรรมเหมือนเดิม มาพูดคุยเลนกับหลานบาง และจะหาเรื่องตอวาฟาตลอด  ฟาตัดสินใจกลับมา
อยูบานโดยอางวาตองการใหแมของตนเล้ียงลูก ตนเหนื่อย สามีเขาใจยอมใหฟากลับมาอยูบาน 
ในชวงแรกฟากลับมาอยูบานของตัวเอง ทําใหฟารูสึกเปนอิสระมากขึ้นจากเดิม ทํางานไดเต็มท่ีไม
ตองคอยกังวลวาจะมีใครมาจับตามอง ฟาขับรถไปกลับนครปฐม สามีของฟาไปมาหาสูฟาเสมอ 
บางครั้งมาคางท่ีบานฟา ไปรับไปสงฟา จนแมของสามีโทรศัพทมาตอวาฟาวาทําใหลูกของตน
ลําบาก ทําไมไมกลับมาอยูดวยกันเหมือนเดิม หรือไมใหเลิกกันไปเลย  ฟาเลาเรื่องท่ีเกิดขึ้นใหสามี
รับรู สามีรูสึกเสียใจ แตไมสามารตัดสินใจอะไรได  ใหฟาเปนคนตัดสินใจ ฟาเลือกหยากับสามี 
เพราะไมตองการยุงเกี่ยวกับครอบครัวของสามีอีก ฟามีความสุขมากกวากบัการใชชีวิตอยูบาน สามี
จึงยอมหยารางกับฟา แตยังไปมาหาสูเสมอ ซ่ึงพอและแมของฟาเขาใจ ภายหลังการหยาราง ฟา
ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยท่ีกรุงเทพมหานคร  กลับมาสมัครและไดสอนท่ีมหาวิทยาลัยใน
จังหวัดนครปฐม งานของฟามีมากขึ้น ฟาไดรับเชิญเปนวิทยากรตามสถาบันตางๆ เพราะฟาเปนคน
มีความสามารถ แรกๆเม่ือหยารางกับสามีฟามีความเศราเสียใจ ท่ีไมสามารถรักษาครอบครัวท่ี
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สมบูรณไวได  แตในเม่ือสามีของตนเปนคนไมหนักแนน ไมกลาตัดสินใจเลือกตนและลูก ฟาก็ตอง
ตัดสินใจใชชีวิตดวยตนเอง และปจจุบันนี้ฟากําลังมีความสุขกับการทํางาน การเปนวิทยากรท่ีฟา
ชอบ มีบางท่ีรูสึกนึกถึงสามี เพราะเลิกกันท้ังท่ียังรูสึกดีตอกัน แตฟาจะนึกถึงจิตใจตนเองและลูก
มากกวา หากไมแยกทางกันวันนั้น ก็ตองมีสักวันท่ีตองแยกทางกันอยูดี เพราะฟาไมอาจปรับตนเอง
ใหเขากับอารมณของแมสามีได 

 รายที่สิบ  มุก 
 ขอมูลสวนบุคคล 
 มุก  ( มุก  2551)  มีอายุ 52 ป   มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนครปฐม สําเร็จการศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปจจุบันทําธุรกิจรานอาหาร  และมีบานใหเชา  มุกมีบุตรท้ังหมด 3 คน 
กับสามีชาวฝรั่งเศส  แตภายหลังการหยารางบุตรอยูในความดูแลของสามี มุกหยารางกับสามีเปน
ระยะเวลา 7  ปแลว สาเหตุของการหยารางเนื่องมาจากสามีนอกใจ  มีผูหญิงคนอ่ืน  การเขากันไมได
ระหวางวัฒนธรรม 

 ขอมูลถานภาพของครอบครัว 
 เนื่องจากท่ีบานของมุกมีฐานะยากจน ไมสามารถเรียนตอในระดับสูงได พอแมมีอาชีพ
รับจางและทําไรออย   มุกจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดออกมาชวยพอและแมทํางาน   มุกทํางาน      
มาหลากหลายตัง้แตเรียนจบ ไดแก การับจางในโรงงานอุตสาหกรรม การรับจางตัดออย การตัดเย็บ
เส้ือผา  จนมุกอายุไดประมาณ 24   ป  ก็มีเพ่ือนของพอซ่ึงเปนเพ่ือนบานกัน  ชวนไปทํางานท่ี
รานอาหารไทยในฝรั่งเศส แรกๆกลัวถูกหลอก แตเห็นเพ่ือนของพอกลับมาบานทุกปและมีการสง
เงินกลับมาใหครอบครัวเดือนละเปนจํานวนมาก มุกจึงตัดสินใจไปทํางานท่ีประเทศฝรั่งเศส         
พอลงทุนขายท่ีดินจํานวนหนึ่งเปนคาใชจายในการเดินทาง และเปนเงินติดตัวใหมุก มุกทํางานใน
ครัว มีหนาท่ีลางจาน ห่ันผัก ทําความสะอาดราน  ทุกเดือนมุกจะสงเงินกลับมาใหพอแมประมาณ
เดือนละ 20,000  บาท  เปนงานท่ีไดคาจางตอบแทนสูงกวาประเทศไทย ถึงแมงานจะหนักมุกภูมิใจ 
มุกเริ่มปรับตัวและสามารถพูดจาภาษาฝรั่งเศสไดบาง เพราะเจาของรานเปนคนไทย มาอยูท่ีฝรั่งเศส
กับสามีหลายป เปนผูสอนมุก ในระหวางการทํางานปท่ี 3 มุกไดรูจักกับลูกคาชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง      
มุกรูสึกประทับใจในหนาตา บุคลิก และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ลูกคาคนนี้จะมาท่ีรานบอยๆ      
และเริ่มมีการพูดคุยกัน  มุกสามารถส่ือสารภาษาฝรั่งเศสไดบาง  แมจะยังไมเขาคอยใจมาก ลูกคา
ชาวฝรั่งเศสคนนี้ เปนลูกครึ่งจีน กับฝรั่งเศส เขาบอกชอบมุก เพราะมุกสวย   ขยันทํางาน  มุกคบหา
กับลูกคารายนี้อยางเปดเผยในฐานะคนรัก    เวลาผานไปประมาณ 1 ป  เขาก็ชวนมุกไปอยูดวย         
ท่ีบานในฐานะภรรยา   มุกตอบตกลง เพราะมุกพึงพอใจในตัวสามีเชนกัน  
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 วิถีชีวิตกอนและหลังการหยาราง 
 หลังจากตัดสินใจใช ชีวิตอยูกินกันแบบสามีภรรยา สามีพามุกยายมาอยูรวมกับ
ครอบครัวของสามี สามีทําธุรกิจคาขายวัตถุดิบประกอบอาหาร  คลายกับรานของชําในประเทศไทย 
สามีใหเกียรติมุกมาก มุกดูแล ปฏิบัติกับสามีเปนอยางดี ท้ังเรื่องสวนตัวของสามีและเรื่องงานบาน 
หลังจากมาอยูรวมกับสามีมุกก็ลาออกจากรานอาหารท่ีทําอยู โดยเจาของรานเขาใจและมีความรูสึก
ยินดีกับมุกดวย  สามีของมุกใหมุกชวยดูแลรานบาง เพราะมีการเปดสาขาเพ่ิม ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวถือวาดีมาก  ชวงหลังจากอยูรวมกันประมาณ 2  ป มุกสงเงินใหพอแมท่ีประเทศไทย
ปละหลายแสนบาท  และไดกลับมาเยี่ยมบานปละครั้ง  ทุกครั้งท่ีกลับมาจะนําเงิน มาใหพอแมซ้ือส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ ปลูกบานใหพอและแมใหม  สามีไมไดตอวาอะไร ธุรกิจของสามีขยาย
สาขาเพ่ิม  มุกมีเงินใชจายอยางสุขสบาย ซ้ือเครื่องประดับ ซ้ือของใชสวนตัวตางๆ และสามีจะให
คาใชจายแกมุกเปนรายเดือน   แตสามีไมคอยกลับบาน นานๆจึงกลับมาครั้งหนึ่ง  มุกคิดวาตนเอง
โชคดีมากท่ีไดสามีดี ครอบครัวของมุกพูดอยูเสมอวา มุกเปนคนวาสนาดี  ในชวงนั้นมุกมีความสุข
มาก  มีหนาท่ีเปนแมบาน ดูแลลูกดูแลสามีเม่ือกลับบาน กิจวัตรประจําวันของมุกคือการพาลูกไปสง
ท่ีโรงเรียนใกลบาน ซ่ึงขณะนั้น มุกมีลูกได 2 คนแลว หลังจากทํางานบานเสร็จมุกจะไปเดินซ้ือของ
ท่ีหางสรรพสินคา ไปรานเสริมสวยบาง และถาเหงา จะแวะไปรานอาหารไทยท่ีเคยทํางาน ชวย
เจาของรานทํางานบาง และนั่งคุยพูดจากัน  ชวงเย็นจะไปรับลูกกลับจากโรงเรียน  เตรียมอาหารเย็น 
สามีของมุกมักจะไปคางตามรานท่ีเปดสาขาตางๆ นานครั้งจึงกลับบาน มุกกับลูกดําเนินชีวิตไป
ตามปกติ  จนมุกไดรับรูวาสามีมีผูหญิงอ่ืนนอกจากมุกในฐานะภรรยาแตไมไดจดทะเบียนกัน
เหมือนมุก มุกไมไดวาอะไรสามีเพราะคิดวาเปนเรื่องปกติของผูชาย การท่ีสามีดูแลตนกับลูกเปน
อยางดี และยังทําใหมุกมีเงินสงใหพอและแม มุกพอใจแลว แตมุกเริ่มเครียดและเริ่มไมพอใจเม่ือ
สามีพาผูหญงิเขามาอยูดวยท่ีบาน แตมุกไมกลามีปากเสียง และไมสามารถทําอะไรได เพราะสามีมี
หนี้บุญคุณในการเล้ียงดูตน ความตองการในการพูดคุยกับสามี  แตมีความไมเขาใจกันบางในการ
ส่ือความ คานิยมท่ีแตกตางกัน  นิยมเรื่องผัวเดียวเมียเดียว แตสามีเขาไมไดสนใจ เขาคิดวาเขาดูแล
รับผิดชอบได ไมเปนปญหา เม่ือมุกเครียดและมีปญหา ไดปรึกษาเจาของรานอาหารไทย และ
เพ่ือนๆคนไทยท่ีรานอาหาร ไปออกกําลังกาย เขาฟตเนส   มุกเริ่มนึกถึงครอบครัวท่ีประเทศไทย
มากขึ้น และตองการกลับบาน แตติดท่ีลูก 3 คน นอกเหนือจากผูหญิงคนแรกท่ีเขามาอยูท่ีบาน สามี
ยังพาผูหญิงคนอ่ืนมานอนท่ีบานหลายครั้ง โดยไมสนใจความรูสึกของมุก ท้ังๆท่ีไมไดมีปญหาหรือ
มีการทะเลาะกัน  มุกเริ่มมีความรูสึกไมดีกับสามีมาก และคิดวาตนทนอยูไมไหวอยางแนนอน จึง
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พยายามเก็บเงินใหไดมากท่ีสุด ลดคาใชจายท่ีไมจําเปน ไมซ้ือเครื่องระดับแพงๆอยางเคย มุกเริ่มเก็บ
เงินมาเรื่อยๆจนประมาณ 8 ป มุกตัดสินใจกลับประเทศไทย เพราะพอเสียชีวิตเหลือแมเพียงคนเดียว 
ปจจุบันมุกกลับมาอยูบานท่ีจังหวัดนครปฐม  ความเปนอยูของมุกและครอบครัวดีขึ้นจากเดิมมาก  
มุกกลับมาไดประมาณ 4 ปแลว และจดทะเบียนหยากับสามีเปนท่ีเรียบรอย โดยสามีใหเงินมุกมา
กอนหนึ่ง มุกไมไดขอแบงทรัพยสมบัติอะไร แตใหสามีเปนผูดูแลลูก เพราะลูกเคยชินกับ
วัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสแลว หากมาอยูท่ีประเทศไทยกับมุกคงตองมีการปรับตัวอยางมาก 
ลูกท้ังสามคนมีอายุ   สามารถเขาใจอะไรไดบางแลว คนโตตอนหยาคนโตอายุ 16  คนเล็กอายุ 12 
และท่ีสําคัญคือสภาพทางเศรษฐกิจของสามีดีกวาครอบครัวมุก สามารถดูแลลูกใหไดรับความ
สะดวกสบายได  เพราะอนาคตของลูกเปนส่ิงสําคัญ หากมุกคิดถึงลูกจะโทรศัพทหาพูดคุยกันตลอด 
เม่ือลูกท้ังสามปดเทอมจะมาหามุกทุกครั้ง  ในชวงแรกของการกลับมาอยูบาน นอกจากพยายาม
พูดคุยกับพ่ีนอง มุกก็พยายามหาอะไรทํา ทําธุรกิจรานอาหารรวมกับพ่ี เพ่ือเปนรายไดใหแกตนเอง 
และทําใหตนเองไมเหงา ยอมรับวามีความคิดถึงลูกมาก แตตองพยายามหักหามใจ  พยายามหา
กิจกรรมตางๆทําใหไมอยูเฉย เชน ออกไปเท่ียวกับเพ่ือน ดูทีวี ไปทําบุญตางๆตามวัด หรือถามี
โอกาสจะโทรศัพทไปพูดคุยกับลูก 
 
3. การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง  

 เม่ือผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงขอมูลสวนบุคคล  และขอมูลสถานภาพของครอบครัว ของ
ผูหญิงภายหลังการหยารางแลว  ผูวิจัยจึงได ศึกษาถึงการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง 
โดยพบวาผูหญิงภายหลังการหยาราง จะมีการปรับตัว ในดานรางกายจิตใจหรืออารมณ  ดาน
เศรษฐกิจ  และดานสังคม   ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้   

 การปรับตัวดานรางกาย   
 ผูหญิงภายหลังการหยารางมีการปรับตัวในดานรางกาย มีการดูแลเอาใจใสตนเองมาก
ขึ้น จากเดิมกอนการหยาราง จะไมสนใจดูแลตนเอง ท้ังในเรื่องสุขภาพ  การเสริมความงาม 
บุคลิกภาพ  การแตงกาย เนื่องจากเห็นวาแตงงาน มีสามีแลว จะมุงความสนใจและใหความสําคัญ
กับครอบครัว หนาท่ีการงาน และการดูแลบุตรเปนหลัก  

 ก็แตงงาน มีสามีแลว และมีลูกแลวดวย  ไมรูจะแตงตัวไปทําไม แตงไปใหใครมอง เรา
ก็คิดวาขอใหสามีรัก เราก็พอ คนอื่นจะวายังไงเราก็ไมสนใจ ก็รูตัวแหละวาต้ังแตแตงงานมา
เราไมมีเวลาดูแลตนเอง ไหนจะงาน ไหนจะลูก ไหนจะตองทํางานบานอีก  ( พลอย 2551) 
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 พ่ีทํางานบาน  และตองทํางานท่ีปมดวย จนไมคอยมีเวลาดูแลตัวเอง เพ่ือนๆ ท่ีนานๆ
มาเจอกันที ก็ทักวาทําไมพ่ีปลอยเนื้อปลอยตัวอยางนี้  อวนข้ึนกวาเดิมเยอะมาก ทําไมไมหัด
ดูแลตัวเอง ทําเปนยัยเพ้ิงกนครัวไปได ( สวย  2551) 

 ยอมรับวาแตงตัวดูแลเอง   สนใจเรื่องความสวยความงามนอยลง หลังจากแตงงาน  
เม่ือกอนจะเขารานเสริมสวยบอย ไปทําเล็บบาง ตัดผม  นวดหนาบาง แตพอมีอะไรท่ีตอง
รับผิดชอบเยอะข้ึน ท้ังเรื่องลูก เรื่องงาน เรื่องสามี มันก็ทําใหเราลืมคิดไป ลืมดูตัวเองไปวา
สภาพมันแยแคไหน  (มุก  2551) 

 การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง คือ จะมีการเอาใจใสดูแลตัวเองมากขึ้น ใน
เรื่องของการแตงกาย การรักษาสุขภาพ  ความสนใจเรื่องการเสริมความงาม สวนใหญจะมีเพ่ือน
คอยแนะนําและรวมทํากิจกรรมตางๆดวย เชน   เลนกีฬา  เขารานเสริมสวย  เสริมความงามตางๆ  
เดินเลือกซ้ือเส้ือผา เครื่องประดับ เครื่องสําอาง 

 พยายามทําใหตัวเราดูดีข้ึน ก็ตองรักตัวเราเองกอน ไมงั้นจะไปรักใครได  ตอนนี้อยาก
ทําอะไรก็ทํา ไมตองสนใจใครวาจะวาทําไมแตงตัวยังนี้ มันโปไปนะ  มันแพงไปนะชุดนี้  
เพ่ือนจะชวนไปเดินซื้อของบอยๆ สวนใหญก็จะไปเลือกเสื้อผากัน เขารานทําผม ไปนวด
หนาบาง    ( อั้ม  2551 ) 

 เปนคนดูแลตัวเองมาตลอดอยูแลว เพราะมีความรูสึกวาผูหญิงเรา การดูแลตัวเองเปน
เรื่องสําคัญ จะพยายามไมปลอยเนื้อปลอยตัว ยิ่งหลังจากเลิกกับสามี ยิ่งดูแลตัวเองเปนพิเศษ 
ไมอยากใหใครมาวาเราไดวา ก็สภาพอยางนี้นะสิ สามีถึงไดท้ิง มันรูสึกเจ็บใจ เวลาวางจะ
ชอบไปตีแบตกับเพ่ือน  ไปวายน้ําบาง มันทําใหหุนเราดีอยูตลอด และพ่ีรูสึกวามันทําให
ระบบหายใจเราดีข้ึน เวลามีคนชมวาทําไมมีลูกแลวยังหุนดีจัง มันจะรูสึกมีกําลังใจ   ( แกว  
2551) 

 ชวงเย็นจะไปว่ิงออกกําลังกายทุกวัน บางวันก็ไปเตนแอโรบิกบาง  บางครั้งก็ชวนลูก
ไปดวยกัน เม่ือกอนไมคอยสนใจนัก เพราะเห็นวาเหนื่อยจากงานแลว เพ่ือนก็ชวนอยูเรื่อยๆ 
จนเริ่มมาสนใจตอนเลิกกับแฟน เพ่ือนก็ชวนอีก อยากใหเราผอนคลาย หายเครียด ก็เลยมา
ว่ิง เด๋ียวนี้ติดใจมาเองทุกเย็น เพราะน้ําหนักลดลงไปเยอะ มันทําใหบุคลิกเราดูดีข้ึน   (สวย  
2551 ) 

 ตอนแรกท่ีเลิกกับแฟนใหมๆ  ก็พยายามทําอะไรก็ไดใหตัวเราเองดูดีข้ึน ไปตัดผมใหม 
ลดรุน รักษาสิว เพราะคิดวาอยากใหแฟนกลับมาเห็นแลวเสียดายเรา แตตอนนี้มันไมมี
ประโยชนแลว ยังไงเขาก็ไมกลับมา แตสุขภาพบุคลิกเราดูดีข้ึน ก็พอใจเวลามีคนทักวาสวย
ข้ึน ก็เลยพยายามดูแลตัวเองใหดูดีอยูตลอด   ( แจว 2551) 
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 ดังนั้นผูหญิงภายหลังการหยาราง สวนใหญจะมีการปรับตัวดานรางกาย คือจะมีการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  เสริมความงาม  สนใจการแตงกาย เลนกีฬา มากกวาชวงท่ียังไมหยา
รางกับสามี เนื่องจาก เปนการหากจิกรรมทําใหคลายความเหงา ความเศรา  คลายความเครียด และ
กิจกรรมดังกลาวก็เปนกิจกรรมท่ีเปนผลดีตอสุขภาพรางกายของตนเอง  เปนกิจกรรมท่ีไดรวมทํา
กับเพ่ือนๆ บางคนตอนนี้ทําเปนกิจวัตร  ผูหญิงกลุมนอยจากการศึกษาท่ียังคงปฏิบัติตนเชนเดิม คือ
ปฏิบัติเหมือนตอนยังไมหยากับสามี เนื่องจากมุงความสนใจไปท่ีเรื่องอ่ืน มากกวาการดูแลรักษา
สุขภาพ รางกาย  ไดแก การสนใจเรื่องการประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบในการดูแลบุตร  การ
เดินทางทองเท่ียว การทํากิจกรรมทางศาสนา เปนตน  

 การปรับตัวดานจิตใจหรืออารมณ 
 การปรับตัวดานจิตใจหรืออารมณ ของผูหญิงภายหลังการหยาราง คือ เม่ือผูหญิงรูตัววา
ตองดําเนินชีวิตตามลําพังกับบุตร   ขาดสามีซ่ึงเปนผูนําเปนเสาหลักครอบครัว จะมีจิตใจเขมแข็งขึ้น 
โดยสวนใหญยึดบุตรของตนเอง เปนกําลังใจท่ีสําคัญ จะมีบาง บางชวงเวลาท่ีมีอารมณเหงา คิดถึง 
ทอแท แตก็สามารถตอสูไปได เพราะการคํานึงถึงภาระหนาท่ีท่ีตองเล้ียงดูบุตร และการประกอบ
อาชีพหารายได ทําใหขมเก็บอารมณความรูสึกเศราเสียใจไปได ผูหญิงภายหลังการหยารางสวน
ใหญจะมีการจัดการกับจิตใจของตนเอง เพ่ือใหหลุดพนตอความรูสึกผูกพันตอส่ิงดีๆ ท่ีเคยมีรวมกบั
สามีตลอดระยะเวลาท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน การขาดเพ่ือนคูคิดท่ีคอยใหคําปรึกษาในยามท่ีตองเผชิญ
กับปญหาหรือชวงเวลาตองตัดสินใจ  การตอสูกับความรูสึกเสียใจ ท่ีไมสามารถรักษาครอบครัว
เอาไวได ท่ีพ่ึงและวิธีการจัดการกับความรูสึกของตนเอง ไดแก การปรับทุกขพูดคุยกับพอแม เพ่ือน
สนิท  การสวดมนตไหวพระ  ทําบุญแผเมตตา การยึดหลักบุญ-กรรม   การทํากิจกรรมรวมกับบุตร 
ไดแก การพาบุตรไปเท่ียวในวันหยุด การรับประทานอาหารรวมกัน การดูโทรทัศนรวมกัน เปนตน 

 ตอนแรกท่ีตองแยกจากกัน มันก็ยากท่ีจะยอมรับไดวาไมมีเขาแลวนะ นอนรองไหทุก
วัน แตก็พยายามไมใหลูกเห็น ลูกก็ถามวาพอไปไหน เราก็จะรองไห แตก็ไมไดบอกอะไร
ลูกมาก เพราะลูกยังเด็กมาก แค 3 ขวบ บอกวาพอไปทํางาน ก็ไดลูกนี่แหละท่ีเหมือนเปนยา
ชวยบํารุงจิตใจ พ่ีก็บอกตัวเองอยูตลอดวาเราอยูได เราตองอยูใหได ก็อยูมาได เพราะลูก 
เริ่มทําใจไดก็เพราะลูก ถาเราจิตใจไมเขมแข็ง ลูกจะอยูยังไง ตอนนี้ทําใจไดแลว แตจะทํา
อะไรก็จะนึกถึงลูกตลอด   ( สรอย  2551) 

 กลับมาบานใหมๆ ชอบเก็บตัวคนเดียวอยูในหอง  ไมคอยพูดกับใครในบาน แตก็ชวย
แมทํางานบานตามปกติ แตมันก็ไมเหมือนเดิม  ก็พยายามชวนไปนูนไปนี่บอยๆ พูดจา
ปลอบบาง ก็บอกเขาวาแกยังมีคนท่ีรักแกอีกต้ังเยอะนะ พอกับแม ลูกแก อยาไปคิดมากเด๋ียว
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ชีวิตมันก็ผานไปได จนเด๋ียวนี้เริ่มกลับมาเปนปกติดี  ก็ทํางานของเขาไป เปดรานเสริมสวย  
ก็ดูเขามีความสุขดี  ( แมของอั้ม 2551) 

 เวลามีปญญาไมมีคนคอยปรึกษา เม่ือกอนพ่ีมีอะไรจะปรึกษาแฟนตลอด เคยคิด
เหมือนกันวาท่ีตัดสินใจหยากัน ตัดสินใจถูกหรือเปลา ถาอดทนไดมากกวานี้ ครอบครัวของ
พ่ีคงไมเปนแบบนี้ ลูกก็คงมีความสุขกวาเดิม ก็ไดเพ่ือนสนิทคอยปลอบใจ ปรับทุกข เพ่ือน
สนิทของพ่ีเขาไมไดแตงงาน เวลาไปไหนมาไหนก็จะชวนกันไปดวยตลอด ไปทําบุญ  ไป
เท่ียวตางจังหวัดบาง ก็มีความสุขดี เรื่องอะไรรายๆ ก็ใหมันผานไป ตอนนี้พ่ีก็มีชีวิตใหมของ
พ่ี เขาก็มีชีวิตใหมของเขา   (พลอย 2551) 

 เวลามันชวยใหจิตใจเราเขมแข็ง สงบลง หากิจกรรมทํา ไปเลนกีฬาบาง ไปเท่ียวกับ
เพ่ือนบาง ถาเสารอาทิตยก็ไปตางจังหวัดกัน ทุกคนพยายามทําใหเราดีข้ึน ดึกด่ืนแคไหน
โทรหาเพ่ือน ปรับทุกขยังไง เพ่ือนไมเคยบน บางครั้งก็ขับรถมาหาท่ีบานไมอยากใหเราอยู
คนเดียว ( แจว  2551) 

 จากการศึกษาพบวาผูหญิงภายหลังการหยารางสวนใหญจะมีการปรับตัวดานอารมณ
หรือจิตใจ จากภาวะอารมณเศราโศกเสียใจ การทําจิตใจใหยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น แตละคนใชเวลา
แตกตางกัน บางคนใชเวลาประมาณปกวา ก็สามารถปรับอารมณปรับจิตใจใหเปนปกติได แตสวน
ใหญ ความรูสึกเศราโศกเสียใจจะอยูในชวงปแรก ในชวงปท่ีสอง อารมณความรูสึกจะเริ่มคงท่ีมาก
ขึ้น และเม่ือเขาสูปท่ีสามก็จะเขาสูสภาพปกต ิ

 รูสึกเศราเสียใจ ในชวงแรก แตพ่ีตองทํางานหนักเพราะตองดูแลลูกคนเดียวก็ลืม
ความรูสึกนั้นไป อีกอยางพ่ีก็ไมไดประทับใจอะไรในตัวแฟนมาก ตอนยังไมหยากันก็
เหมือนทนอยูกันไป และพ่ีก็ทําใจต้ังแตตอนนั้นแลว  ปท่ีสองก็ดีข้ึน  ( สรอย 2551) 

 ถาผานปแรกไปได พอข้ึนปท่ีสอง ความรูสึกจะดีข้ึนกวาปแรก เพราะความรูสึกเศรา
โศกเสียใจมันหมดไปกับปแรกซะเปนสวนใหญ ความรูสึกมันจะหางออกไปเรื่อยๆพอข้ึนป
ท่ีสาม พ่ีวาพ่ีโอเคนะ ปรับตัวได สามารถใชชีวิตตอไปได   (ปลา  2551) 

 ไมถึงปหรอกคะ พ่ีเปนคนไมคอยยึดติดอยูกับอะไรนานๆ ยิ่งอะไรทําใหพ่ีทุกข พ่ีจะไม
อยูกับมันนาน อาจจะเปนเพราะกอนแตงงานพ่ีใชเวลาคบกันนอย พอแตงแลวก็อยูดวยกัน
ไมนาน แลวชวงท่ีอยูดวยกันก็ไมไดประดับใจหรือมีความสุขมากนัก  ( ฟา  2551) 

 ดังนั้นการปรับตัวดานอารมณหรือจิตใจของผูหญิงภายหลังการหยาราง จากการศึกษา
นั้น แสดงใหเห็นวาผูหญิงหลังการหยารางสวนใหญเปล่ียนแปลงจากคนอารมณรอน ขาดความ
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สุขุมรอบคอบ มาเปนผูมีความใจเย็น หรือเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และยอมรับฟงความคิดเห็นคนอ่ืน
มากขึ้น การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยารางสวนใหญมีความรูสึกตรงกันวา การเปนคน     
ใจรอน มีผลกระทบตอความสัมพันธภายในครอบครัว เพราะไมสามารถแกไขปญหาในครอบครัว
ไดเลย ประกอบกับการมีบุตรหรือมีภาระรับผิดชอบตนเองมากยิ่งขึ้น ถายังมีอารมณความรูสึกท่ีไม
ดีตอสังคม บุคคลรอบขาง หรือแมกระท่ังความใจรอนก็จะกลายเปนผลกระทบทําใหเธอไมสามารถ
มีความสงบสุขในสังคมนั้นไดเลย สวนผูหญิงท่ีมีความใจเย็นกลายเปนคนใจรอนนั้น ผูหญิงผูให
ขอมูลทานหนึ่งกลาววาเกิดขึ้นมาโดยไมทราบสาเหตุ ท้ังนี้วิเคราะหไดวา ความรูสึกตอตานสังคมท่ี
ทําใหเธอลมเหลวในชีวิตการแตงงาน ชีวิตไมสามารถดําเนินไปตามแนวทางท่ีตองการเหมือนกอน 
การแตงงานทําใหเกิดความรูสึกลุมรอนใจ จนมีสวนสําคัญทําใหเธอแสดงออกทางอารมณเชนนั้น 

 การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ 
 ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศเปนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ภาวะความตึงเครียด
ของครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ กระแสทุนนิยมไดปลูกฝงทัศนะเกี่ยวกับการใหคุณคาของเงิน เงิน
คือพลังขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตประจําวันใหเปนไปดวยดี ทุกครอบครัวตองพยายามสรางฐานะ
ของตนใหดีขึ้น โดยเฉพาะผูหญิงเม่ือแตงงานจะมีความตองการอยางสูงท่ีจะทําใหครอบครัวตนมี
ฐานะท่ีดีขึ้น ผูหญิงในปจจุบันจะมีการออกไปทํางานนอกบานมากขึ้น และมีความคาดหวังกับตัว
สามีในการทํามาหาเงินมาใชจายในครอบครัว เม่ือเกิดปญหาในครอบครัว จนมีการตัดสินใจหยา
ราง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวยอมเปล่ียนแปลงไป  ผูหญิงภายหลังการหยารางยอมตองมี
การปรับตัวตามสถานการณท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัว 
 การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของผูหญิงภายหลังการหยาราง ปรากฏวาผูหญิงแตละคน
มีการปรับตัวแตกตางกัน โดยสามารแบงออกเปนกลุมการปรับตัวดังนี ้
 1. การปรับตัวของผูหญิง กลุมท่ีสามีเคยเปนผูรับผิดชอบดานรายไดและรายจายท้ังหมด 
ของครอบครัว  โดยท่ีผูหญิงไมไดมีการประกอบอาชีพ ไมมีรายได และเม่ือหลังการหยารางตอง
แบบรับคาใชจายเองท้ังหมด เม่ือหยาจะกลับมาอยูบานเดิมของตนเอง ซ่ึงก็คือบานพอกับแมท่ีเคยอยู
กอนแตงงาน หรืออยูบานเดิมของตนเองเพียงลําพังกับบุตรไมมีผูหญิงภายหลังการหยารางท่ีหยากับ
สามีแลวอยูบานท่ีมีพอและแมของสามีตอไป  ทุกคนจะตองดูแลรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดของ
ครอบครัว  ไดแก คาน้ํา คาไฟ คาอาหาร คาใชจายการศึกษาของบุตร คาของใชสวนตัวของบุตรและ
ตนเอง ดังนั้นจึงตองทํางานเพ่ือสรางรายได อาจจะไปรับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  ตาม
บริษัทตางๆ   เปดกิจการของตนเอง หากรายไดไมเพียงพอกับรายจายของตนเอง ก็อาจจะมีการหยิบ
ยืมจากพอแม ญาติพ่ีนองกอน ขายทอง และกูธนาคารบางแหงท่ีมีการใหสินเช่ือสวนบุคคล    แต
ผูหญิงในกลุมนี้ทุกคนจะสามารถหารายไดมาเล้ียงครอบครัวได โดยการใชจายในครอบครัวจะ
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ประหยัดขึ้น มีการออมเพ่ือบุตรมากขึ้น การชําระหนี้จะพยายามหาเงินมาชําระใหเร็วท่ีสุด และตรง
กําหนด   บางคนรับงานเพ่ิมขึ้น ทํางานเสารอาทิตยดวย เชน กรณีของผูหญิงท่ีสามีเคยรับผิดชอบ
ดูแลคาใชจายท้ังหมด ตนมีหนาท่ีดูแลบาน ดูแลบุตรเพียงอยางเดียว โดยไมตองออกไปทํางานนอก
บาน แตเม่ือหยารางกับสามีเธอกับมาอยูบานเดิมของพอและแม ตัดสินใจเล้ียงดูครอบครัวและบุตร
ดวยตนเอง โดยไมยินยอมใหสามีเขามายุงเกี่ยว ออกสงเสียคาใชจายให เนื่องจากพอมีเงินเก็บอยู
บาง จึงเปดรานเสริมสวยท่ีตนมีความรูความถนัดและไดทํากอนการแตงงาน หารายไดเล้ียงตนเอง 
เล้ียงบุตร ปจจุบันนี้ สามารถดูแลครอบครัวได โดยมีรายไดไมขัดสน  หนี้สินไมมี  

 แรกๆก็ตัดสินใจ ลังเลใจ ทบทวนอยูนานเกี่ยวกับการเปดราน เพราะตองใชเงินลงทุน
จํานวนมากเหมือนกัน แตก็ตัดสินใจลองทําดู โดยมีพอและแมชวยสนับสนุนเงินสวนหนึ่ง 
เราเองก็ไมมีความรูอะไร ท่ีพอทําไดและใจรักก็เปนชางเสริมสวยนี่แหละ เพราะเคยไปชวย
ทํางานท่ีรานของนาท่ีรานเสริมสวยมาหลายป แตตอนนี้มันอยูตัวแลว มีขาประจํา มีลูกคามา
เรื่อยๆ มีรายไดไมขัดสนอะไร ( อั้ม  2551 ) 

 ในรายท่ีไมไดเปนผูเล้ียงดูแลบุตรเอง โดยใหบุตรอยูในความรับผิดชอบเล้ียงดูของสามี 
ภาระคาใชจายก็จะมีไมมาก มีเพียงคาใชจายสวนตัว การวางแผนทางการเงิน ก็ไมไดเขมงวดกับ
ตัวเองมาก  ไดแก รายของมุก  เพราะสามีมีรายไดขางสูง อยูตางประเทศ และมีโอกาสทางสังคม
ดีกวามุก จึงตัดสินใจใหบุตรอยูกับสามี  เพราะสามีสามารถดูแลเรื่องคาใชจายเกี่ยวกับความเปนอยู
ของบุตรได รวมถึงโอกาสทางการศึกษาของบุตร  การปรับตัวทางเศรษฐกิจของมุกจะมีในเรื่องของ
การทดลองประกอบอาชีพ แตเดิมกอนแตงงาน มุกก็เคยทํางานมาบางแลว แตเม่ือแตงงานก็เปน
แมบานดูแลบุตร ดูแลสามีเพียงอยางเดียวไมไดมีการประกอบอาชีพ รายจายตางๆสามีก็เปนผูดูแล
รับผิดชอบท้ังหมด ภายหลังการหยารางมุกกลับมาอยูบานท่ีจังหวัดนครปฐมกับแม และพ่ีสาว โดย
มุกไมไดเรียกรองคาเล้ียงดูอะไรจากสามี แตตกลงกับสามีวาใหสามีเล้ียงดูบุตรท้ังสองคนใหดีท่ีสุด 
สามีของมุกไดใหเงินมาสวนหนึ่ง  มุกนําเงินท่ีไดมาลงทุนเปดกิจการบานเชา และรานอาหาร เพราะ
มีลูกพ่ีลูกนองทําอยูกอนแลว ดังนั้นมุกจึงตองปรับตัวในเรื่องของการดําเนินธุรกิจ ตองมีการศึกษา
ถึงระบบตางๆ ตองปรับตัวในเรื่องของความรับผิดชอบท้ังหมดในเรื่องรายรับรายจาย ของธุรกิจ 
และครอบครัว เพราะมุกตองเปนผูดําเนินการเองท้ังหมด และมีลูกพ่ีลูกนองคอยใหคําปรึกษา 

 พ่ีกลับมาอยูบาน พ่ีไมมีความรูเลย โดยเฉพาะเรื่องการทําธุรกิจ ท้ังๆท่ีสามีพ่ีเขาเปนคน
เกงมาก แตพ่ีก็ลองทําดู เพราะมีเงินสวนหนึ่งท่ีสามีพ่ีเขาแบงใหมันก็เยอะ  เราก็ไมได
คาดหวังวามันจะไดกําไรมากมาย แคพอเลี้ยงตัวเองกับแมและพ่ีสาวไดก็พอ ตัวพ่ีเองก็อายุ
เยอะแลว และก็เรียนมานอยจะใหไปรับจางทํางานตามบริษัทอะไร เขาก็คงไมรับแลว เลือก
เปดรานอาหาร เพราะมีลูกพ่ีลูกนองทําอยูกอนแลวก็เห็นวามันดี พออยูไดโดยไมลําบาก
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อะไร จะมีการปรับอยางมากก็เรื่องการวางแผน การลงทุนคาใชจาย การประเมินผลกําไร  
แรกๆปวดหัวมาก แตก็ไดพ่ีท่ีเขาทํากอนเปนท่ีปรึกษาให เคยเห็นแตสามีทํา พอมาทํางานเอง
ถึงรูวามันไมงายเลย ( มุก  2551) 

 ดังนั้นการปรับตัวดานเศรษฐกิจของผูหญิงภายหลังการหยารางในกลุมนี้ คือการออกไป
ประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายไดใหกับครอบครัว การดูแลรับผิดชอบรายจายท้ังหมดของครอบครัว  
การเพ่ิมเวลาทํางานใหมากขึ้น  การนําความรูความถนัดท่ีตนมีออกมาสรางรายไดเปดกิจการ การ
ปรับตัวในการศึกษาหาความรูในอาชีพท่ีตนสนใจ การศึกษาวิธีการบริหารจัดการธุรกิจของตนให
อยูรอด รวมถึงวิธีการควบคุมดูแลรายรับ รายจาย ของครอบครัว โดยผูหญิงในกลุมนี้ทุกคนไมยอม
ใหอดีตสามีเขามายุงเกี่ยวสงเสียคาใชจายของตนและบุตร  ในรายท่ีตองอุปการะเล้ียงดูบุตรเอง จะมี
การวางแผนทางการเงินในอนาคต  การออมเงิน มากขึ้นกวาเดิม  แตในรายท่ีใหบุตรอยูในความ
ดูแลของสามีจะมีการวางแผนทางการเงินนอยกวารายท่ีตองอุปการะเล้ียงดูบุตรเอง  จะมีการปรับตัว
แคเพียงการบริหารการเงินภายในครอบครัวและธุรกิจซ่ึงเดิมตนไมเคยเปนผูรับผิดชอบหลัก แตก็
สามารถดําเนินชีวิตไดดวยดี เพราะมีพอแม ญาติพ่ีนองคอยใหความชวยเหลือ การปรับตัวของ
ผูหญิงภายหลังการหยารางกลุมนี้ถือไดวาเปนกลุมท่ีมีการปรับตัวทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด เพราะจาก
เดิมท่ีเปนเพียงแมบานเพียงอยางเดียว ตองออกมาทํางาน หารายไดใหครอบครัว 
 2. การปรับตัวของผูหญิง  กลุมท่ีสามีไมไดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตั้งแตตอนแตงงาน  
การปรับตัวของผูหญิงกลุมนี้ถือไดวา มีการปรับตัวนอย จากการเก็บขอมูลมีผูหญิงเพียงรายเดียว ท่ี
เดิมการหารายไดเพ่ือเล้ียงครอบครัวเปนหนาท่ีของตนอยูแลว ไดแก รายของสรอย ในชวงท่ียังอยู
รวมกับสามี สามีก็ไมไดชวยเหลือ รับผิดชอบรายจายในครอบครัว มีเพียงรายไดจากสวนของสรอย
เพียงสวนเดียว สรอยชวยเหลือตัวเอง รับผิดชอบรายจายของตัวเองมาตลอด เพราะรายไดจากการ
ประกอบอาชีพของสามีไมเพียงพอในการมาเล้ียงดูครอบครัว  สรอยเปนพนักงานบริษัททําความ
สะอาด  ในตอนกลางวันสรอยจะทําความสะอาดท่ีทําการปกติ  ตอนเย็นหลังท่ีทํางานประจําเลิก 
สรอยจะไปรับจางพิเศษทํางานตอท่ีหางสรรพสินคาตอ  และในวันหยุดเสารอาทิตยสรอยก็ไมเคย
หยุดการทํางานยังคงหารายไดพิเศษรับจางทําความสะอาดบาน เนื่องจากคาจางท่ีสรอยไดรับจาก
งานประจํานั้นไมเพียงพอตอความตองการในการใชจายของครอบครัว ปจจุบันบุตรของสรอยกําลัง
เรียนอยูในระดับอุดมศึกษา ความตองการในการใชเงินมีมาก ท้ังคาเทอม อุปกรณการเรียน 
คาอาหาร คาใชจายสวนตัว อดีตสามีก็ไมเคยใหความชวยเหลือสนับสนุนเรื่องภาระคาใชจายใดๆ
เลย  แตสรอยก็สามารถหาเงินมาทันตอความตองการใชตลอด โดยไมขัดสน และไมเปนหนี้เปนส้ิน 
สรอยใหขอมูลวากลายเปนความเคยชินไปแลว  ตนทํางานมาตั้งแตสมัยยังเปนสาว ตอนนี้ก็ถือเปน
เรื่องปกติท่ียังทํางานอยู   การปรับตัวของสรอยในดานเศรษฐกิจจึงมีไมมากนัก  จะมีการปรับตัวใน
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เรื่องของการออมเงิน มีการวางแผนทางการเงินมากขึ้น เพราะเดิมยังมีความเช่ือวาสามีจะสามารถ
สรางรายไดใหกับครอบครัวไดบางในอนาคต แตเม่ือตองหยารางกัน ตนเองอยูตามลําพังกับบุตร 
ดังนั้นรายไดหลักตองมาจากตนท้ังหมดท้ังปจจุบันและอนาคต  จึงมีการออมเงินมากขึ้น ใชจาย
ประหยัดขึ้น เพ่ือเก็บเงินไวเปนคาใชจายในการศึกษาของบุตรในอนาคต และเปนเงินในยามฉุกเฉิน 
หากตนหรือบุตร เจ็บปวยไมสบาย และมีการเพ่ิมเวลาการทํางาน ทํางานลวงเวลา ทําวันหยุด เพ่ือ
การเก็บออมใหมากท่ีสุด 
 3. การปรับตัวของผูหญิง กลุมท่ีสามีเคยเปนผูรับผิดชอบดานรายไดและรายจาย ของ
ครอบครัวรวมกับตน และภายหลังการหยาราง สามียังชวยเหลือรับผิดชอบรายจายรวมดวย ผูหญิง
ในกลุมนี้จะยินยอมใหสามีเขามารับผิดชอบคาใชจายตามความประสงคของสามี  สามีของบางคน
อาจจะรับผิดชอบเฉพาะคาใชจายของบุตรเทานั้น   ไดแกรายของสวยท่ีแยกกันอยูกับสามี แตยัง
ไมไดจดทะเบียนหยา โดยสวยไดดูแลกิจการสถานีบริการน้ํามันของสามี  ซ่ึงสามียกใหสวยเปน
ผูดูแล บริหารจัดการ และสามีดูแลกิจการสถานีบริการน้ํามันอีกแหงหนึ่ง ภาระคาใชจายท้ังหมด
ของครอบครัว ไมวาจะเปนคาใชจายสวนตัวของสวย และของบุตร สามีจะเปนคนรับผิดชอบท้ังส้ิน 
โดยสามีจะโอนเงินเขาบัญชีสวยทุกเดือน   และสวยก็ยังมีรายไดจากการทําธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน
ท่ีสามีใหดูแลอีกทางดวย  สวยจึงไมคอยมีปญหาเรื่องภาระคาใชจายเทาไรนัก  แตสวยก็พยายามเก็บ
ออมเงินไวใหไดมากท่ีสุด และชอบซ้ือท่ีดินเก็บไว  เพราะหากสามีไมสงเสียเล้ียงดูแลว  สวยจะไดมี
เงินไวใชในสวนของตนเองและบุตร   ในรายของพลอย  พลอยเปนขาราชการครู มีรายไดประจําท่ี
แนนอนทุกเดือน   ภายหลังการหยารางพลอยก็ยังคงทํางานเปนขาราชการครูเชนเดิม แตเรื่องภาระ
คาใชจายของบุตร และภาระการผอนชําระตาง ๆไดแก บาน  รถ  สามีเปนผูรับผิดชอบรวมออกดวย
สวนหนึ่ง  ภาระคาใชจายของพลอยจึงไมตางไปจากกอนหยาราง  แตพลอยมีการหารายไดเพ่ิมจาก
เดิม คือการรับจางสอนพิเศษ เพราะเพ่ือใหมีเงินออมเพ่ิมมากขึ้น สําหรับอนาคตท่ีไมแนนอน  
ดังนั้น การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยารางในกลุมนี้ คือมีการออมเงินเพ่ิมมากขึ้น  ลด
รายจายท่ีไมจําเปน  มองหาอาชีพใหมท่ีสามารถสรางรายไดเพ่ิมมากขึ้นใหกับตนเอง  การพ่ึงพา
ตนเองมากขึ้น เพราะทุกคนไมไดคาดหวังวาอดีตสามีจะสงเสียดูแลครอบครัวของตนไปไดตลอด   
 4. การปรับตัวของผูหญิง กลุมท่ีสามีเคยเปนผูรับผิดชอบดานรายไดและรายจายรวมกับ
ตน แตภายหลังการหยาราง ผูหญิงตองรับผิดชอบคาใชจาย เพียงฝายเดียว โดยท่ีอดีตสามีไมไดมา
ชวยรับผิดชอบเรื่องคาใชจายเลย ในกลุมนี้ ผูหญิงมีการประกอบอาชีพ ท้ังกอนและหลังการหยาราง
อยูแลว   ในระหวางการใชชีวิตแตงงานรายไดจะถูกนํามาเปนรายจายสวนหนึ่งของครอบครัว โดย
รายจายหลักๆหรือรายจายสวนหนึ่ง สามีเปนผูดูแลรับผิดชอบ  ภายหลังการหยารางภาระคาใชจาย
ท้ังหมด ผูหญิงเปนผูรับผิดชอบเพียงฝายเดียว ไดแก รายของปลา ปลาทํางานตั้งแตยังไมหยาราง 
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โดยเปนพนักงานในหางสรรพสินคา ภาระคาใชจายสวนใหญตอนยังไมหยารางกับสามี ปลาและ
สามีจะเปนผูรับผิดชอบรวมกัน  สามีของปลาเปนชางท่ีโรงงาน ก็จะมีรายไดประจําทุกเดือนเชนกัน 
แตรายไดของท้ังสองคนรวมกัน  ถือวาไมสูงมากนัก ถาเปรียบเทียบกับรายจายตอเดือน  เพราะสามี
ของปลาชอบเท่ียวเตรกับเพ่ือน และชอบดื่มเหลา  เลนการพนันเปนประจํา รายไดหลักๆท่ีเหลือจาก
การใชจายสวนตัวจะเปนของปลาสวนใหญ  ภายหลังการหยารางสามีของปลาก็ไมไดรับผิดชอบใน
เรื่องคาใชจายของครอบครัวปลาเลย เพราะบุตรท้ังสองคนเปนบุตรของปลากับสามีคนแรก สามี
ไมไดสนใจและแตงงานมีครอบครัวใหม   ปลาก็ยังคงทํางานเชนเดิม เปนพนักงานของ
หางสรรพสินคา  ภาระคาใชจายของปลา สวนใหญจะเปนการใชจายในเรื่องของบุตร แตไดพอและ
แมของปลาชวยเหลืออีกทาง พอและแมของปลามีอาชีพทําการเกษตร ปลูกผัก ปลาชวยดวยอีกทาง  
ดังนั้นครอบครัวของปลาจึงสามารถดําเนินไปไดอยางพอเพียง ไมเดือดรอน และหากเดือดรอน
จริงๆปลายังมีท่ีดินท่ีพอแมแบงให สามารถขายได เปนสมบัติของปลา อีกราย คือบุญ บุญมีอาชีพ
เปนเกษตรกร ปลูกเห็ด  และเคยทําธุรกิจรถยนตมือสอง  สามีมีอาชีพเปนชางรับเหมากอสราง  และ
กอนหยารางจะใหบุญเปนผูดูแลรายไดของตนท่ีรับมา บุญจะบริหารเงินภายในครอบครัวเองตาม
ความเหมาะสม  ภายหลังการหยาราง บุญบอกสามีอยางเด็ดขาด ไมใหมายุงเกี่ยวกับตนไมวาเรื่อง
ใดๆ  แตถาจะมาหาลูกได  ในเรื่องภาระคาใชจาย บุญเปนผูรับผิดชอบดูแลท้ังหมด โดยบุญมีบุตร
ท้ังส้ิน 3 คน และบุตรท้ังหมดอยูในความรับผิดชอบของบุญท้ังหมด  ภายหลังการหยาราง บุญขาย
ท่ีดินท่ีพอแมแบงใหไปสวนหนึ่งเพ่ือมาลงทุน ทําธุรกิจรถยนตมือสอง  เม่ือทําไปพอมีเงินเก็บบาง 
บุญตัดสินใจเลิกกิจการ หันมาทําการเกษตร ซ่ึงเปนอาชีพดังเดิมของครอบครัวตน คาใชจายในสวน
ของบุตรจะหนักไปเรื่องของการศึกษา  แตบุญสามารถสรางรายไดเพียงพอตอความตองการใชเงิน
ของบุตร หนี้สินของบุญตอนนี้ไดใชหมดไปแลว โดยในระยะแรกท่ีบุญเริ่มกลับมาทําการเกษตร 
บุญไดกูยืม เงิน จากธนาคาร ธกส.มาลงทุน  การปรับตัวของบุญภายหลังการหยาราง คือการทํางาน
เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม การปรับตัวใหเขากับงานท่ีทํา ไดแกทําการเกษตรก็ตองศึกษาความรูเกี่ยวกับ
การเกษตร ทําธุรกิจรถยนตมือสองก็ตองแสวงหาความรูเกี่ยวกับรถยนตมือสอง   เชนเดียวกับราย
ของฟา ท่ีเม่ือหยารางกับสามีแลว ฟาก็ตั้งใจท่ีจะดูแลคาใชจายของตัวเองและบุตรโดยไมใหสามีเขา
มายุงเกี่ยว  ฟาทํางานบางอาทิตย 7 วัน ไมไดหยุด เพราะฟาถือวาตอนนี้เปนชวงมีโอกาสท่ีดี ท่ีตน
กําลังมีงานเขามา ตองรีบทํางานเก็บเงิน และฟารูสึกมีอิสระมากขึ้น ในการตัดสินใจทําอะไร ไมวา
จะเปนการลงทุนตางๆ ไมตองมีแมสามีมาคอยจับตามอง  ดังนั้นการปรับตัวของผูหญิงในกลุมนี้คือ 
การยอมรับในสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตน  การปรับตัวใหเขาการการประกอบอาชีพ
ท่ีตนเองเลือกทํา มีความม่ันม่ันใจในอาชีพวาตนสามารถประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัวของตน
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ได  มีการวางแผนการใชจายเงินมากขึ้น  เม่ือมีความตองการซ้ือสินคาใด ก็จะมีการพิจารณามากขึ้น
กวาเดิม      
 ดังนั้นการปรับตัวดานเศรษฐกิจของผูหญิงภายหลังการหยารางสวนใหญ จะมีการ
ปรับตัวในเรื่องของการวางแผนทางการเงินมากขึ้น มีการออมเงินเพ่ืออนาคตมากขึ้น โดยผูหญิงทุก
คนจะรับรูถึงบทบาทหนาท่ีหลักในการสรางรายไดใหแกครอบครัว สามารถวางแผนรายรับ รายจาย
ในครอบครัวและสามารถบริหารจัดการไดเปนอยางด ีเพราะภายหลังการหยารางการตัดสินใจตางๆ 
ผูหญิงเปนผูกําหนดเอง มีอิสระในการตัดสินใจอยางเต็มท่ี ทุกคนสามรถแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวได ในระยะแรกผูหญิงทุกกลุมขางตน จะตองมีการปรับตัวในเรื่องของการวางแผน
ในอนาคตทางดานเศรษฐกิจของครอบครัว เดิมสามีเปนผูรับผิดชอบรวม แตปจจุบันผูหญิงตอง
ยอมรับวาตนตองเปนกําลังหลักของครอบครัว แมภายหลังการหยารางบางครอบครัวสามีเปน
ผูรับผิดชอบรายจายบางสวนรวมดวย ผูหญิงสวนใหญจะมีการประกอบอาชีพอยูกอนแลว ตั้งแต
ตอนแตงงาน ภายหลังการแตงงานจะมีผลกระทบในเรื่องคาใชจาย แตก็สามารถบริหารจัดการได
เพียงลําพัง ในรายท่ีเปนแมบานไมมีการประกอบอาชีพ จะมีการปรับตัวในเรื่องของการออกไป
ประกอบอาชีพ ซ่ึงจะใชทักษะ ความรู ความสามารถท่ีตนมีในการประกอบอาชีพนั้นๆ โดยรายไดท่ี
ไดรับก็สามารถเล้ียงดูครอบครัวของตนได บางรายมีพอและแมใหความชวยเหลือจะทําใหฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น 
 การปรับตัวทางดานสังคม 
 การปรับตัวทางดานสังคมของผูหญิงภายหลังการหยาราง  สวนใหญมีการปรับในเรื่อง
ของความคิด การมองตนเองในเชิงบวกมากขึ้น เพราะการดําเนินชีวิตประจําวันตองมีการ
ปฏิสัมพันธการคนในสังคม บุคคลรอบๆตัว ไมวาจะเปนสมาชิกในบาน สังคมของกลุมเพ่ือนบาน 
และ กลุมสังคมเพ่ือนรวมงาน การกําหนดความคิดของตัวเอง เปนตัวช้ีนําพฤติกรรมการแสดงออก 
ในระยะแรกผูหญิงสวนใหญมีความคิดในเชิงลบตอปรากฏการณการหยารางท่ีเกิดขึ้น  มีความรูสึก
ผิดท่ีทําใหลูกตองไมมีพอ ทําใหพอแมตองอับอาย จิตใจเปนกังวล หากในท่ีทํางาน หรือเพ่ือนบาน 
มีคนจับกลุมนินทา ก็จะคิดวาเปนการพูดคุยกันถึงเรื่องตน มีการแยกตัวเองออกจากกลุมเพ่ือน 
พยายามหลีกเล่ียงการพบปะพูดคุยตางๆ  เก็บตัวอยูในหอง หากปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนในสังคม 
แสดงออกดวยการไมพูดถึงเรื่องราวการหยาราง ไมถามถึงสามี แมคนสวนใหญจะรับรูเรื่องราวการ
หยารางแลวก็ตาม จะเปนปฏิกิริยาท่ีดีสําหรับผูหญิงทุกคน เพราะสวนใหญไมตองการท่ีจะพูดรื้อ
ฟนถึงเรื่องราวประสบการณท่ีผานมา ซ่ึงเปนเหมือนการตอกย้ําความเจ็บปวด และทําใหมีชีวิตท่ีจะ
เขาสูสภาพปกติไดยากขึ้น 
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 ไมอยากเจอเพ่ือนบาน คนแถวบาน ไมอยากพูดคุยดวย รําคาญใจเวลาโดนซักถาม  มัน
เหมือนเรามีความผิดติดตัวอยู เลี่ยงไดก็จะเลี่ยงๆไป ไมอยากใหคนเขาเอาไปพูดกัน บางที
เราอาจคิดกังวลไปเองก็ได เขาอาจจะไมไดคุยกันเรื่องของเราก็ได แตพ่ีตัดปญหาเรื่องความ
กังวลใจ ก็พยายามอยาไปยุงเกี่ยวมากดีกวา  ( อั้ม  2551) 

 เห็นคนท่ีทํางานจับกลุมพูดคุยกัน ตอนท่ีเราเลิกกับแฟนใหมๆก็คิดแหละวาเปนเรื่อง
เรา เพราะมีการมองเราสายตาแปลกๆ ก็บอกตัวเองวาอยาไปสนใจ อยาไปแคร เขาไมไดมา
เปนเรานิ่ แตพอกลับบานไปนึกถึงข้ึนมามันก็เครียดเหมือนกัน ไมอยากไปทํางานเลยแรกๆ  
แตก็ปลอบตัวเองอยูตลอดวาใหสูใหอดทน เด๋ียวมันก็ผานไปได    (แกว 2551) 

 มีท้ังคนมองดีและไมดี ญาติๆหลายคนก็พูดกันวาอยูกันยังไงถึงไปไมรอด บางคนก็
ปลอบใจดี วาอยูกันไมไดเลิกกันดีแลว จะไปทนทุกขทรมานใจทําไม จะเปนหวงก็สภาพ
จิตใจ พอกับแมเราแคนั้น รูวาคงอับอาย  เวลามีใครมาถามเรื่องเรา แตก็ไมเคยซ้ําเติมลูก 
ปลอบใจตลอด หลานก็ต้ังใจเลี้ยงเอง ไมอยากใหเราคิดมาก ( ปลา  2551) 

 อิทธิพลของบุคคลในสังคม มีผลตอความรูสึก นึกคิดของผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง พอ 
แม ลูก และเพ่ือน ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญ เพราะภายหลังการหยาราง ไมมีใครตําหนิการตัดสินใจ แต
คอยหวงใย อยูเคียงขาง และใหกําลังใจอยางสมํ่าเสมอ  มีปฏิกิริยาเชิงบวกกับการตัดสินใจหยาราง 
ยอมรับ เขาใจ เห็นใจในสถานการณท่ีกําลังเผชิญ และเม่ือมีการแลกเปล่ียนความรูสึก การปรับทุกข
กับบุคคลอ่ืนในชีวิตประจําวัน ก็จะทําใหไดรับรูเรื่องราวตางๆปญหาของบุคคลอ่ืน เชน  รับรูไดวา
ยังมีผูหญิงอีหลายคนท่ีตองประสบปญหาเชนเดียวกัน บางครั้งอาจเปนปญหาหนักและรุนแรง
มากกวา แตพวกเขายังสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางดี  ทําใหผูหญิงภายหลังการหยารางมี
แนวความคิดเชิงบวกตอสังคมมากขึ้น และนําไปสูการปรับตัวในการดําเนินชีวิตในสังคม มีการรวม
กิจกรรมของสังคมเปนปกต ิ

 พ่ีก็เก็บตัวอยูคนเดียวนานนะ รูวาแมพ่ีเครียด รูมาตลอด อยางท่ีบอก   เหมือนเราเห็น
แกตัว สนใจแตตัวเอง คิดวาตัวเองทุกขเหลือเกิน แตพอเริ่มมองคนรอบขาง ไมตองมองไกล
แคแมคนเดียวก็รูแลววาแมเปนทุกขกวาพ่ีหลายเทา ทําไมเราจะตองทําใหแมเปนทุกขดวย 
เม่ือเราเลือกตัดสินใจแลวมันก็ตองทําได    ( อั้ม  2551) 

 บางคนเจอปญหาหนักกวาพ่ีอีก เลิกกันแลวยังมีหนี้สินท้ิงไวใหมากมาย บางคนแตงๆ
เลิกๆอยูหลายรอบ  บางคนตองทนอยูเพราะลูกแตตัวเองแย โดนตบตีทุกวัน พอเจอเรื่องของ
คนอื่นนะ เรื่องของพ่ีธรรมดาไปเลย  นี่พ่ีก็ยังดําเนินชีวิตไปตามปกติได งานเราก็มีทํา เงินเรา
ก็มีพอใชกับลูกเรา ( ฟา  2551) 
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 คนท่ีอยูรอบตัวเราใหกําลังใจดีมาก พอแมไมเคยตําหนิการตัดสินใจของเรา ใหกําลังใจ 
เราตลอดมา เพ่ือนก็คอยโทรหา ไปมาหาสูเสมอ แรกๆเราก็ไมอยากพบปะใคร เพ่ือนชวนไป
ไหนก็ไมอยากไป จะอยูบานเงียบๆ แตมันยิ่งทําใหเรารูสึกแย พอไดลองออกไปกับเพ่ือนๆ
บาง ทีนี้ติดใจ  มันชวยไดเยอะเวลาไดไปเท่ียว ไปทําบุญ  ไดทํากิจกรรมรวมกับคนอื่นบาง 
เราเลยรูวาไมไดมีคนคอยจองจะซ้ําเติมเราอยางเดียว คนท่ีเขาเปนหวงเรา อยูขางเรายังมีอีก
เยอะ ( แจว  2551) 

 เริ่มคิดใหม มองตัวเองใหม ถาเรายังหนีอยูยังนี้ มันก็ตองหนีตลอด เด๋ียวเรื่องราวท่ีคน
อื่นพูดถึงเรามันก็หมดไป เด๋ียวมันก็มีเรื่องใหมเขามา ถายังไปกังวลกับมัน ยังไปเครียดกับ
มัน ตัวเราแหละท่ีจะเปนบา  เปนทุกข คนอื่นเขาไมไดมาเปนทุกขดวย  ใครอยากถามอะไรก็
ถามไป เด๋ียวนี้มองตัวเองแงดีข้ึน  ไมกังวลวาใครจะวายังไง ไปนูนไปนี่เหมือนเดิม เม่ือตอน
เลิกใหมๆงานตางๆนี่พ่ีไมไปเลย เลี่ยงไดเปนเลี่ยง แคใสซองเทานั้น ไปทําบุญท่ีวัดท่ีไปอยู
บอยๆตามเทศกาล ก็งด กลัวเจอคนเขามาถาม ตอนนี้ใชชีวิตเหมือนเดิม  ทําตัวตามปกติ  ( 
บุญ  2551) 

 การหยารางคือการเปล่ียนแปลงสถานภาพและบทบาทของผูหญิง จึงมีความจําเปนท่ี
ผูหญิงตองมีการปรับตัวใหม มีเพ่ือนใหมๆ หรือแสวงหาความสนใจใหมๆ พบวาการปรับตัวของ
ผูหญิงทุกรายกลับมาเช่ือมความสัมพันธกับเครือญาติตนเองและกลุมเพ่ือนๆท่ีเคยคบหาเม่ือครั้งอยู
ในวัยเรียนหรือทํางานดวยกัน และผูหญิงท่ีมีกิจการสวนตัวการคบเพ่ือนใหมในกลุมท่ีมีความชอบ
ความสนใจคลายคลึงกันในธุรกิจ เพ่ือเปนเพ่ือนทํากิจกรรมตางๆดวยกัน   ในอดีตการหยารางไม
เปนท่ียอมรับของสังคม เพราะถือวาการหยารางเปนเรื่องท่ีนาอับอายของผูหญิง และผูหญิงท่ีหยา
รางจะถูกติฉินนินทาจากสังคม แตในปจจุบันการหยารางถือเปนเรื่องท่ีสังคมยอมรับได  การหยา
รางมีเพ่ิมมากขึ้น  โดยถือกันวาถาอยูดวยกันไมมีความสุขก็ไมจําเปนตองครองคูอยูดวยกัน ความ
เช่ือท่ีวา ใครแตงงานเปนสามีภรรยากันแลวก็ตองอยูดวยกันตลอดไป ดังคํากลาวท่ีวา “จนถือไมเทา
ยอดทอง กระบองยอดเพชร” แมจะทุกขหรือสุขก็ตามเพ่ือช่ือเสียง เพ่ือลูก เพ่ือวงศตระกูล เพ่ือพอ
แม คานิยมนั้นเส่ือมลงแลวในสังคม 
 
4. ปจจัยที่สงผลตอการปรับของผูหญิงภายหลังการหยาราง 
 การมีบุตร 
 อิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีสงผลตอความคิด ความรูสึกของผูหญิงภายหลังการหยาราง จะ
มีเพียงบุคคลท่ีผูหญิงเลือกรับรู วาบุคคลนั้นมีความความสําคัญกับตนมากเพียงใด  ซ่ึงจากการศึกษา
ครั้งนี้พบวาบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอผูหญิงภายหลังการหยารางมากท่ีสุด คือ บุตร จํานวนผูหญิงท่ีหยา
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รางจากการศึกษา 9  ใน 10 ราย มีบุตร  และมีแคเพียงรายเดียวท่ีมีบุตร และใหบุตรอยูในความ
อุปการะเล้ียงดูของอดีตสามี   เนื่องจากแตงงานกับชาวฝรั่งเศส ครอบครัวกอนหยารางอยูประเทศ
ฝรั่งเศส  หากใหบุตรมาอยูกับตนตองมีการปรับตัวอีกมาก อีกท้ังฐานะความม่ันคงของอดีตสามีมี
มากกวาตน จึงเห็นความสําคัญของอนาคตบุตรตัดสินใจใหอยูกับบิดาท่ีตางประเทศ แตก็มีการ
ติดตอไปมาหาสูกันอยางสมํ่าเสมอ   ผูหญิงภายหลังการหยารางสวนใหญจะใหบุตรอยูกับตน 
เนื่องจากความรักความผูกพันท่ีมีในตัวบุตรนั้นมีมาก และความตองการในการเล้ียงดูบุตรดวย
ตนเอง  จากการศึกษาในผูหญิง 9 รายท่ีมีบุตร   สวนใหญระยะหยารางบุตรจะมีอายุอยูในชวง 2 – 4
ขวบ ยังไมคอยมีการับรูถึงปญหาความขัดแยงของพอกับแมท่ีจะนําไปสูการหยารางมากนัก ซ่ึงจาก
การศึกษาของ ชฎาภา ประเสริฐทรง (2542 : 72) พบวา ผลกระทบจากการหยารางของพอแมท่ีมีตอ
เด็กจะขึ้นอยูกับเพศ อายุ ระดับพัฒนาการของเด็ก และความสัมพันธของพอแมกอนการหยาราง 
โดยเด็กท่ีอยูอยูในวัยกอนเรียน เด็กอาจคิดวาการหยารางเปนการแยกกันอยูช่ัวคราว หรือคิดวาตนมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม ทําใหพอหรือแมจากไป ถาทําตัวดีๆพอหรือแมจะกลับมา เด็กอาจมี
พฤติกรรมขี้ออน เรียกรองความสนใจ หรือกาวราวหวาดกลัว สวนเด็กท่ีท่ีอยูในวัย 6-8 ป จะไม
เขาใจเรื่องการหยาราง บางคนจะรูสึกเศรา อางวาง เรียกรองหรือโหยหาพอหรือแมท่ีจากไป 
คาดหวังหรือจินตนาการใหพอหรือแมกลับมาคืนดีกัน และรูสึกสับสนไมรูจะเขาขางใครดี เม่ือเวลา
ผานไปเด็กจากครอบครัวท่ีมีการหยารางโดยอยูในความรับผิดชอบของผูหญิง จะเริ่มมีการปรับตัว
ยอมรับไดเม่ือมีแมคนเดียว มีความสัมพันธกับอายุท่ีเพ่ิมมากขึ้นของเด็ก การเริ่มเรียนรูเขาใจ 
ยอมรับในเหตุผลมากขึ้น เกือบทุกรายท่ีมีบุตร บุตรจะมีความรักความผูกพันกับแมมาก และจะ
พยายามทําตัวเปนเดก็ดี เพราะมีความสงสารแมท่ีตองเล้ียงดูแลตนเพียงลําพัง  ผูหญิงทุกรายพยายาม
ประกอบอาชีพหารายได เพ่ือนํามาเปนคาใชจายของบุตร ไมใหบุตรของตนขัดสน โดยเฉพาะเรื่อง
การศึกษา ท่ีพยายามสงเสียใหบุตรเรียนในระดับสูงท่ีสุดตามความสามารถของบุตรและกําลังการ
สงเสียของตน  ในรายท่ีบุตรมีอายุ18  ปขึ้นไป แลว ไดแก รายของสรอย ตอนนี้บุตรของสรอยกําลัง
ศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลอันดับหนึ่งของประเทศ ดวยความตั้งใจและ
มุงม่ันในการเรียนของบุตร และการสงเสริมการเรียนของสรอย ทําใหบุตรของตนเปนเด็กเรียนดี 
และมีความสนใจในการเรียน  

 พ่ีเองเรียนนอย ก็อยากใหลูกเรียนใหสูงท่ีสุด พยายามสงเสริมเขาทุกเรื่อง อยากเรียน
พิเศษ ก็ใหเรียน พยายามเก็บเงินไวให ตัวลูกพ่ีเองก็เปนเด็กดี ต้ังใจเรียน แมไมคอยมีตังคเขา
ก็รู ชวยเหลือพ่ีดวย  ตอนเรียนมัธยมก็ยังเอาขนมไปขายท่ีโรงเรียน เก็บเงินไดก็เอามาฝาก
ธนาคาร บอกไวเปนทุนใหหนูเรียนตอ ตอนนี้พ่ีภูมิใจมาก ลูกเปนคนดี รักแม รักเรียน  คน
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เขาก็พูดกันวาลูกแมบาน มันเรียนเกงเนอะ ไดเรียนท่ีดีๆ ใครเขาก็อยากเขา พ่ีก็ไมคอยรูเรื่อง
หรอก แตก็ภูมิใจ  ( สรอย 2551) 

 อีกรายคือบุญ บุตรของบุญท้ังสาม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยความมุงม่ัน 
ความพยายามของบุญท่ีตองการใหบุตรของตนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ถึงแมบุญจะมีความลําบากในการ
ประกอบอาชีพ แตบุญพยายามทํางานหาเงินเก็บไวทุกบาททุกสตางคเพ่ือทุนการศึกษาของบุตร 
ภายหลังการหยารางแรกๆบุญก็ไมไดคาดหวังในตัวบุตรของตน เพราะครอบครัวไมสมบูรณเหมือน
ครอบครัวอ่ืนๆ แตก็พยายามอบรมส่ังสอนใหลูกเปนคนดีมาตลอด ใหคําปรึกษาตางๆ  และสงเสริม
เรื่องการเรียน  ปจจุบันนี้บุญมีบุตรสงรายไดสวนหนึ่งใหบุญทุกเดือน บุญบอกแกผูศึกษาวาชีวิตเธอ
ตอนนี้มีความสุขมาก บุญภูมิใจในตัวบุตรของตนท่ีเปนคนดี มีความรับผิดชอบ รักครอบครัว ไมทํา
ใหบุญผิดหวัง   
 ในรายอ่ืนๆท่ีเหลือมีบุตรยังอยูในชวง อายุระหวาง 2-15 ป ก็เปนชวงท่ีผูหญิงภายหลัง
การหยาราง ตองมีความเขาใจ ดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ เนื่องจากเปนวัยท่ียังตองการการเรียนรูและ
ตองการหาเหตุผล  ผูหญิงทุกรายตองพยายามทําความเขาใจกับบุตรของตนในสภาพครอบครัวท่ีมี
แมเพียงคนเดียวเปนผูเล้ียงดู  ส่ิงท่ีผูหญิงเปนกังวลมากท่ีสุดคือความรูสึกของบุตร กลัววาบุตรจะ
รูสึกวาครอบครัวตัวเองมีปญหา  พอไมรัก ขาดความอบอุน  กลายเปนการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของบุตรในทางท่ีไมด ี

  ลูกพ่ียังเล็ก บางครั้งก็ถามวาพอไปไหน เราก็ตองพยายามทําความเขาใจกับเขา บอกวา
พออยูกับเราไมได พอตองกลับไปอยูบานไปอยูเปนเพ่ือนยา เขาก็ถามวาทําไมพอไมพาเขา
ไปดวย เราก็ตองพยายามหาเรื่องอื่นใหเขาสนใจแทน พาไปเท่ียวสวนสัตวบาง ไปเลนน้ํา
ทะเลบาง แตพ่ีก็จะพยายามคอยๆบอกแกไปเรื่อยๆ ( ฟา  2551) 

  กลัวลูกเปนเด็กมีปญหาเหมือนกัน แตเขาก็โตพอรูเรื่องอะไรบางแลว เพราะอยู  ม. 3 
แลวก็ไมเปนเด็กเหลวไหว ต้ังใจเรียน มีเรียนอะไรท่ีเขาสนใจก็จะมาเลาใหฟงอยูบอยๆ มา
ปรึกษาเรื่องเรียนบาง ถามพ่ีวาแมเหนื่อยไหม หนูชวยทํานูนไหม ทํานี่ใหแมไหม ก็พยายาม
ใหเขามีสวนรวมกับเราทุกเรื่อง เชน เวลาไปซื้อกับขาว ก็จะชวนไปดวยกัน ซื้อของใชเขา
บานก็ใหชวยเลือก ก็ดูเขาปกติดี ไมนาจะเปนอยางท่ีเรากังวล แตก็ตองดูตอไปในอนาคต ( 
พลอย  2551) 

 ทุกคนจึงพยายามหาเวลาอยูใกลชิดทํากิจกรรมรวมกับบุตรใหมากท่ีสุด ไดแก การ
รับประทานอาหารรวมกัน การไปออกกําลังกาย การดูโทรทัศนรวมกัน การพาไปทองเท่ียวตาม
สถานท่ีตางๆบาง  เพ่ือใหบุตรสัมผัสไดถึงความรัก ความสนใจท่ีมีให และไมใหรูสึกวาตนขาดส่ิง
ใดบาง พฤติกรรมการแสดงออกของบุตรท่ีมีตอบกลับมา ก็จะมีการพูดจาใหกําลังใจปลอบใจ  เขา
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มาสัมผัสรางกายผูเปนแม กอด หอม  หรือบางรายหากบุตรยังอยูในวัยเล็กมาก ก็ยังไมเขาใจดําเนิน
ชีวิตไปตามผูเล้ียงดู สวนใหญจะมีพอแมชวยเล้ียงดู เพราะผูหญิงทุกรายตองมีการประกอบอาชีพหา
รายได 

 ดังนั้นบุตรจะมีอิทธิพลอยางยิ่งในการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง เพราะจะ
เปนแรงบันดาลใจ   เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ทําใหผูหญิงกลับมามีกําลังใจในการดําเนินชีวิตอีก
ครั้ง เปนกําลังใจท่ีสําคัญ   เพราะหากทอแท ส้ินหวังแลว ก็ไมสามารถจะเล้ียงดูบุตรของตนได และ
ปฏิกิริยาของบุตรมีผลตอความรูสึก ความคิด ผูหญิงจะรูสึกมีคุณคาในความรูสึกของบุตร อาจจะ
ส้ินสุดความเปนภรรยาของสามี แตตองเปนแมท่ีดีของบุตร  ตองดูแลและเล้ียงดูใหดีท่ีสุด ใน
ขณะเดียวกันผูหญิงทุกคนก็คาดหวังวาความรักและความเอาใจใสท่ีตนมีตอบุตร จะทําใหบุตรของ
ตนรับรูได และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของบุตรตอมา 

 ความสามารถในการปรับตัวสวนบุคคล 
 ภายหลังการหยาราง ชวงแรกเปนชวงเวลาท่ีผูหญิงตองเผชิญกับสถานการณ ท่ี
ยากลําบากอยูชวงระยะเวลาหนึ่ง เปนชวงท่ีผูหญิงมีการปรับตัวในเรื่องของอารมณและความรูสึกท่ี
ยึดติดและผูกพันอยูกับสามี ท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การตอสูกับความรูสึกท่ีมอง
ตัวเองในแงลบท่ีไมสามารถรักษาชีวิตครอบครัวท่ีสมบูรณเอาไวได โดยเฉพาะผูหญิงท่ีมีบุตร  มี
ความรูสึกตรงกันคือ ความรูสึกส้ินหวังกับชีวิต ไมตองการใหสังคมเขามาซํ้าเติม สวนหนึ่งจึงมัก
ปฏิเสธความรูสึกดังกลาวโดยแยกตนเองออกจากสังคม เก็บตัวอยูในบาน ไมเขารวมกิจกรรม งาน
สังคมตางๆ หลังจากแยกทางกับสามีในระยะเวลาตอมา ปรากฏวาผูหญิงท้ังหมดสามารถดําเนินชีวิต
ไดตามปกติสุขเหมือนไมเคยมีปญหาครอบครัวมากอน แสดงวาผูหญิงภายหลังการหยารางมีการ
ปรับตัวเองใหยอมรับในสถานภาพของตน ปรับตนเองใหเขากับสังคม ทําใหสังคมยอมรับใน
บทบาทและความเปนตัวตน การท่ีทุกคนสามารถปรับตัวไดเปนเพราะมีปจจัยท่ีเกี่ยวของดาน
บุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัว ปจจัยนี้ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพ รวมถึง
การดูแลตนเอง และการสรางบุคลิกภาพ 

 พ่ีเปนคนดูแลสุขภาพตัวเองอยูแลว แตมีชวงหลังเลิกกับแฟนใหมๆ จะดูแลตัวเอง
นอยลงไป เสียใจกินอะไรไมคอยลง นึกทบทวนถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน การตัดสินใจของตัว
เราท่ีขอแยกทางออกมา แตเม่ือเวลาผานไปสักระยะ พ่ีก็คิดได วาเราตองเดินตอไป กลับมา
เอาใจใสดูแลตัวเองเหมือนเดิม เพราะงานของพ่ีบุคลิกภาพก็เปนสิ่งสําคัญ รวมถึงการดูแล
รักษาสุขภาพมากข้ึนเพราะถาเราเปนอะไรไป ลูกเราใครจะดูแล   ( ฟา   2551) 
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 หันกลับมาดูแลตนเอง ภายหลังการหยาราง  พ่ีเปดรานเสริมสวย ตัวเองจะมาโทรมอยู
ไดไง ใครจะเขามาใชบริการเราจริงมะ พ่ีวาพ่ีดูดีกวาตอนเลี้ยงลูกเฉยๆอยูบานอีก เสื้อผา การ
แตงกายก็ตรวจดูมากกวาเดิม เพราะ ลูกคาหลายคนจับตามองเราอยู  ไปเตนแอโรบิกทุกเย็น 
ทําใหกลามเนื้อกระชับข้ึน เคลื่อนไหวคลองแคลวข้ึน  ( อั้ม 2551) 

 ผูหญิงภายหลังการหยารางจะมีการปรับตัวในเรื่องของ การดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองมากขึ้น การสนใจ เอาใจใสในรางกายของตนเอง พยายามเสียเวลาไปออกกําลังกายเพ่ือ
ควบคุมน้ําหนักไมใหมีน้ําหนักเกิน  การเขาคลินิกเสริมความงาม เขารานเสริมสวย  รวมท้ังมีการ
ดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหารใหรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ การปรับตัวในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพของตนเองนั้น อาจวิเคราะหไดวาไมใชเพ่ือการปรับตัวสําหรับการนําตนเองเขา
สูสังคมไดปกติสุขเทานั้น แตอาจมาจากความรูสึกตองการคบกลุมคนใหมๆ โดยเฉพาะกลุมเพ่ือน
ชาย ท่ีผูหญิงภายหลังการหยารางสวนใหญ หากมีอายุไมมาก มักจะมีการคบหาเพ่ือนชายคนใหม
เพ่ือชดเชยกับการสูญเสียบุคคลท่ีรักไป รวมท้ังเปนการสรางความเช่ือม่ันในตนเอง ท่ีเปนไปใน
ลักษณะการกลบเกล่ือนปมดอยท่ีตนเองมี ความลมเหลวในชีวิตครอบครัว ผูหญิงสวนหนึ่งเห็นวา
ควรมีการปรับเปล่ียนตนเองใหมีความสวยงาม เม่ือมีความม่ันใจในสุขภาพรวมท้ังการดูแลตนเองท่ี
ดี ทําใหสามารถคบหาบุคคลท่ีหมายปองตอไปได บางรายการดูแลสุขภาพและการดูแลตนเองไมใช
เพ่ือเปาหมายของการคบหาเพ่ือนชายคนใหม แตเปนไปเพ่ือสรางสังคมของเธอเองกับกลุมเพ่ือน 
คือการทํากิจกรรมรวมกันกับกลุมเพ่ือน ซ่ึงมีสวนทําใหมีความม่ันใจในตนเอง ลืมความทุกข ความ
เศราเสียใจท่ีเกิดขึ้นในชีวิตการแตงงาน สามรถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขเชนคนท่ัวไป  
การสรางบุคลิกภาพใหม ทําใหมีความสวยงามโดดเดนเปนเฉพาะตัว คือ การเสริมสวย และการ
แตงตัว  แตก็ไมใชผูหญิงท้ังหมดเปนเพียงเฉพาะบางราย ยังมีผูหญิงสวนหนึ่งท่ีไมสนใจการแตงตัว
หรือการเสริมสวย ปลอยตนเองไปตามธรรมชาต ิ

 พ่ียอมรับวาตอนนี้กําลังคบหากับเพ่ือนชายคนหนึ่ง แตก็ยังไมไดจริงจังอะไร แตมันก็มี
สวนท่ีทําใหเรากลับมาแตงตัว ดูแลตัวเองอีกครั้ง เพราะไมอยากใหใครเห็นสภาพเราท่ีดู
ย่ําแย  พ่ีก็ยังอายุไมมาก  และปกติพ่ีก็เปนคนดูแลสุขภาพตัวเองอยูแลว (แกว 2551) 

 เพ่ือนในกลุมสมัยเรียนตอนนี้กลับมาคบกันอีกครั้ง ชอบชวนกันไปซื้อเสื้อผา เครื่อง
แตงตัว ไปออกกําลังกาย ตีแบตบาง วายน้ําบาง  เขารานเสริมสวยบาง ก็เปนกิจกรรมท่ีเรา
สามารถทํารวมกับเพ่ือนได เพ่ือนชวนเราก็ไป มันทําใหเราผอนคลายดวย เราเองก็ชอบ และ
มันก็ทําใหตัวเราดูดีข้ึน  ตอนนี้ก็มีคนท่ีคุยๆดวยเหมือนกัน แตยังไมไดคบกันแบบแฟน พ่ีก็
ตองศึกษาเขาไปกอน  แตเขาก็มีผลท่ีทําใหเราอยากดูดี (แจว  2551) 
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 ความสามารถในการปรับตัวของผูหญิง ขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคล บาง
รายสามารถปรับตัวไดเร็ว แตบางรายตองอาศัยระยะเวลาและสภาพแวดลอม บุคคลอ่ืนชวย 
ความสามารถในการปรับตัวมองตนเองจากภาพลบกลายเปนบวก ทุกคนจะเกิดขึ้น และจะสงผลตอ
พฤติกรรมและการกระทําในเชิงบวกของผูหญิง ไมวาจะเปนการมีความม่ันใจในตัวเองมากขึ้น การ
ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการทํางาน หรือการเปนแมท่ีเล้ียงลูกคนเดียวเพียงลําพัง (single mom ) 
ถึงแมวาจะไมใชเปนรูปแบบการดําเนินชีวติท่ีเคยคาดหวังไวตอนแตงงาน แตก็ทําใหสามารถดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข ไมจมอยูกับความรูสึกแงลบตลอดไป 

 บุคคลในครอบครัวและสังคม 
 ผูหญิงภายหลังการหยารางเกือบทุกราย เม่ือแยกทางกับสามีแลวจะกลับไปอยูบานเดิม
ของตนเม่ือกอนแตงงาน ไมมีผูหญิงคนใดท่ีเม่ือหยารางจากสามีแลวจะยังคงอยูบานเดิมรวมกับญาติ
ของอดีตสามี  บานเดิมของตน บางบานอาจประกอบไปดวยสมาชิกท่ีอยูกันหลายคน เปนครอบครัว
ใหญมีพ่ีมีนองอยูรวมดวย กับพอและแม  หรือบางบานอาจจะมีเพียงพอและแมเทานั้น  เม่ือกลับมา
อยูบานของตน ไมมีสมาชิกในบานท่ีไมตอนรับการกลับมา  หรือคิดจะซํ้าเติม โดยเฉพาะพอและแม
ท่ีเห็นลูกเจ็บปวดกลับมาบาน ก็พรอมจะอาแขนรับตลอด ใหคําปลอบใจ อยูเคียงขาง  ยินดีจะ
ชวยเหลือลูกทุกอยาง โดยส่ิงท่ีพอและแมของผูหญิงภายหลังการหยารางมีบทบาทมากท่ีสุด คือ การ
เล้ียงดูหลาน  การใหคําปรึกษา และการทําใหผูหญิงทุกคนเห็นวาตนยังมีคุณคาเสมอ  ในรายท่ีเม่ือ
หยารางแลวกลับมาอยูบานเดิมรวมกับพอและแมของตน ไดแก สรอย  เม่ือสรอยแตงงาน สรอยได
เขาไปอยูรวมกับครอบครัวของสามี ภายหลังจากหยารางสรอยไดพาบุตรของตนกลับมาอยูบานกับ
แมและครอบครัวของพ่ีสาว พอของสรอยเสียชีวิตตั้งแตสรอยยังเล็ก สรอยจึงเหลือแมเพียงคนเดียว 
แมปลอบใจสรอยตลอด ใหสรอยอดทน เพ่ือลูก พ่ีสาวของสรอยก็มีน้ําใจกับสรอยไมดูดาย ใหความ
ชวยเหลือสรอยเปนอยางดี  จนสรอยสามารถปรับตัวได เพราะสรอยรูสึกวาตนไมไดมีชีวิตอยูอยาง
โดดเดี่ยว ยังมีแมและพ่ีสาวท่ีคอยเปนหวงเปนใย สรอยมีกําลังใจในการดําเนินชีวิต ปจจุบันนี้สรอย
ยายออกมาจากครอบครัวของพ่ีสาว เนื่องจากแมเสียชีวิตแลว สรอยจึงออกมาอยูบานตามลําพังกับ
ลูก แตก็อยูในบริเวณใกลเคียงกับบานเดิม และความสัมพันธของสรอยกับพ่ีสาวก็ยังเหมือนเดิม มี
การดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนอยางดี ในรายของอ้ัม เม่ือแตงงานแลว พอและแมไดใหแยก
ออกไปอยูกับสามี โดยเปดรานแอร ใหทํากิจการขายแอร ซอมแอร เม่ือหยารางกับสามี พอและแม
ใหอ้ัมกลับมาอยูบาน ไมไดตําหนิหรือซํ้าเติมอ้ัมแตอยางใด  และคอยปลอบใจอ้ัมตลอด ทําใหอ้ัม
มองเห็นคุณคาของตัวเองท่ีมีตอพอและแม ท่ีมีตอตัวลูกของอ้ัม 

 เลิกกับแฟนใหมๆพ่ีเครียดมาก กลับมาอยูบานก็นอนรองไหทุกวัน คิดถึงชวงเวลาท่ี
เคยใชชีวิตอยูกับแฟน สงสารลูก สงสารตัวเอง วาทําไมชีวิตเราหนอตองเปนอยางนี้ดวย ทํา
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ใจไมได พอและแมพ่ีก็ดีมาก ใหกําลังใจพ่ีตลอด ไมเคยดุดาซ้ําเติม  บอกพ่ีเสมอวา พ่ีมี
คุณคา ถึงไมมีแฟนแลวก็ยังสามารถทําอะไรไดต้ังเยอะ  พอพ่ีเริ่มสนใจคนรอบขางบาง หัน
มาดูวายังมีพอแมท่ีรักเรา พ่ีก็เริ่มทําใจได  ถือวาพ่ีโชคดีท่ีมีพอและแมอยู เ คียงขาง             
(อั้ม   2551) 

 ในรายของแกว ถึงแมวาครอบครัวของแกวจะไมคอยชอบสามี และไมคอยเห็นดวยท่ี
แกวและสามีตัดสินใจแตงงานกัน เม่ือแกวตัดสินใจหยารางพอและแมก็ไมไดตําหนิหรือซํ้าเติมแต
อยางใด  มีแตการใหกําลังใจ   

 ท่ีบานไมคอยชอบสามีพ่ี  แตก็ไมเคยหามไมใหแตง พอพ่ีหยากับสามี พอและแมรูเรื่อง
ก็ใหพ่ีกลับมาอยูบาน เพราะพ่ีแตงไปอยูบานสามี  พอบอกไมตองคิดมาก ใครจะมองยังไง
ไมตองไปสนใจ หลานพอและแมจะชวยกันเลี้ยงเอง ใครไมรักเราจะไปอยูกับมันทําไม 
กลับมาอยูบานเราดีกวา ยังมีพ่ี มีนอง มีพอมีแมท่ีรักแก  (แกว  2551) 

 นอกจากพอแม พ่ีนอง ในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูหญิง  ยังตองมีความเกี่ยวของ
กับบุคคลอ่ืนในสังคมอีกมากมาย เชน เพ่ือนสมัยเรียน เพ่ือนบาน  เพ่ือนท่ีทํางาน  เจานาย ลูกนอง 
หรือลูกคา บุคคลเหลานี้ตางก็เขามามีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยารางท้ังส้ิน 
บุคคลเหลานี้จะสงผลตอการกระทําและการแสดงออกของผูหญิง  หากบุคคลดังกลาว มีความรูสึก 
เห็นใจ ยอมรับ เขาใจในสถานการณท่ีพวกตนกําลังเผชิญ ก็จะทําใหเกิดการปรับตัวไดงายขึ้น  
เพราะเห็นวาตนเองไมไดเปนท่ีไมตองการของบุคคลในสังคม ตรงกันขามกับรูสึกดีกลับบุคคลอ่ืน
เพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะเพ่ือน ท่ีผูหญิงโดยสวนใหญจะมีเพ่ือนสนิทเปนระบายความทุกข ปรึกษา
ปญหาชีวิต  

 เปนคนเพ่ือนเยอะ เวลามีแฟนก็จะท้ิงเพ่ือนไปเลย จากเดิมตอนเรียนจบใหมๆยังนดัเจอ
กันกับเพ่ือนสมัยเรียนอยูเรื่อยๆ ไปเท่ียวกันในวันหยุด โทรคุยหากัน พอมีแฟนก็เริ่มหาง
เพ่ือน ไปไหนมาไหนกับแฟน ทํากิจกรรมรวมกับแฟนแทน  จนเลิกกับแฟน  จึงนึกถึงเพ่ือน
กลับมาใชชีวิตกับเพ่ือนเหมือนเดิม ไปไหนไปกัน เพ่ือนคอยใหกําลังใจ ปรับทุกขกันตลอด 
พยายามชวนเราไปนูนไปนี่ ทํานูนทํานี่ตลอด มันก็ชวยไดเยอะมากๆ เราเลิกคิดมาก กลับมา
ใชชีวิตของเราไดอีกครั้ง   (แจว   2551) 

 มีเพ่ือนสนิทคนหนึ่ง คบกันมาต้ังแตสมัยเรียนมัธยม เพ่ือนพ่ีเขาเปนสาวโสด ไมได
แตงงาน พอพ่ีแตงงานแลวยายมาอยูนครปฐมก็หางๆกันไป พ่ีก็มัวแตยุงเรื่องงาน เรื่องลูก 
แตพอมีปญหาข้ึนมาพ่ีก็จะนึกถึงเพ่ือคนนี้ตลอด โทรไปปรับทุกขอยูบอยๆ ต้ังแตยังไมเลิก
กับสามีแลว เขาก็คอยใหกําลังใจ ตอนนี้พอวางปุบมีวันหยุดตองนัดเจอกัน ไปเท่ียวกันบาง 
ไปทําบุญบาง  ( พลอย 2551) 
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 สิ่งท่ีพ่ีคิดวานากลัวท่ีสุดของคนเปนหมายคือ ความเหงา ความรูสึกโดดเด่ียว 
โดยเฉพาะการพลัดพรากจากลูกๆ สิ่งท่ีจะชวยทดแทนไดบางคือการทํากิจกรรมตางๆกับ
เพ่ือนๆ เพ่ือไมใหตัวเองวาง ถาวางแลวอยูคนเดียวมันจะคิดไปเรื่อย  ( มุก   2551) 

 เพ่ือนอาจจะเปนเพ่ือนสมัยตอนเรียน เพ่ือนสนิทในท่ีทํางาน จากการศึกษาพบวาเพ่ือนมี
ผลตอการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ทําใหการปรับตัวเปนไปอยางรวดเร็วขึ้น เพราะ
เม่ือคนเรามีการสูญเสียคนรักท่ีเคยสนิท ยอมมีความรูสึกวาเหว โดดเดี่ยว การไดบอกเลา ระบายถึง
ปญหา และมีคนพรอมจะรับฟง มันทําใหรูสึกดีขึ้น รูสึกวาตนเองไมไดโดดเดียวอยูคนเดียว เพ่ือนก็
จะคอยใจ  ใหกําลังใจ บางรายนิยมไปทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนในวันหยุดตางๆ เพ่ือผอนคลาย
ความรูสึกเศราหมอง ไปออกกําลังกายบาง ไปซ้ือสินคา ไปทําบุญทําทาน หรือไปทองเท่ียวตางๆ
บาง  จนกลายเปนกิจวัตรท่ีรูสึกคุนเคย และทําใหผูหญิงสามารถกลับมาดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุขอีกครั้ง 

 ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 ผูหญิงสวนใหญมีการประกอบอาชีพของตนเองตั้งแตกอนแตงงาน และหลายรายท่ีเม่ือ
แตงงานไปแลวก็ยังคงมีการประกอบอาชีพอยู  ผูหญิงเม่ือแตงงานจะมีความตองการอยางสูงท่ีจะทํา
ใหครอบครัวตนมีฐานะท่ีดีขึ้น ผูหญิงในปจจุบันจะมีการออกไปทํางานนอกบานมากขึ้น บางรายให
ความสําคัญหนาท่ีการงานจนลืมบทบาทสําคัญในการดูแลครอบครัว ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งของ
ปญหาการหยาราง  บางรายสามารถทํางานของตนไดดีจึงประสบความสําเร็จ ผูหญิงในปจจุบันจึงมี
ความม่ันใจในตนเอง  โดยเฉพาะความสามารถในการประกอบอาชีพ ซ่ึงตางก็มีแนวคิดวาตน
สามารถทํางานเล้ียงดูครอบครัวไดดวยตนเอง โดยไมตองพ่ึงพาสามีเม่ือหยาราง จากการศึกษาพบวา
ผูหญิงสวนใหญ ในชวงแรกท่ีหยารางกับสามี  จะมีผลกระทบตอการทํางาน ประสิทธิภาพในการ
ทํางานจะลดนอยลงไป เนื่องจากความรูสึกภายในตัวของผูหญิงยังไมพรอมท่ีจะเปดรับเรื่องใด ยังมี
อารมณเศราเสียใจ ผิดหวัง กับปญหาชีวิตครอบครัวของตนเอง  แตเม่ือเวลาลวงเลยผานไปผูหญิงจะ
มีการกลับมาทบทวนและเห็นวาส่ิงไหนท่ีตนสามรถทําไดดี  ก็จะเกิดเปนพลังในการตั้งใจทําส่ิงนั้น
ใหดียิ่งๆขึ้นไป  ผูหญิงหลายรายไดแก แจว ท่ีเห็นวาตนเองมีคุณคาในเรื่องการทํางาน ไดรับรางวัล
มากมายไมวาจะเปนพนักงานบริการดีเดน  รางวัลบุคคลคุณภาพแหงป ก็มีการปรับตัวเองใหกลับสู
สภาพเดิมอีกครั้ง เพราะความม่ันใจในหนาท่ีการงาน  จากท่ีเคยมองตัวเองในแงลบก็มองตัวเองใน
แงบวกมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในเรื่องของความสามรถในการ
ทํางาน และการทุมเทเวลาใหกับการทํางานอยางเต็มท่ี   

 ตอนท่ีเลิกกับแฟน  เคยคิดๆดูวาทําไมเราตองเสียใจขนาดนี้  ท้ังๆท่ีเราก็ไมไดมีอะไร
ดอยไปกวาใครเลย หนาท่ีการงานเราก็ดี หัวหนางานเราก็ชื่นชมผลงานเรา เพ่ือนรวมงานเรา
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ก็ชื่นชม กลับมามองขอดีของตัวเราเอง วาถึงเรื่องชีวิตครอบครัวเราจะไมประสบ
ความสําเร็จแตเราก็ยังมีสิ่งท่ีเราทําแลวประสบความสําเร็จ มันทําใหเราหันกลับมาให
ความสําคัญกับตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง ต้ังใจทํางาน ใหเวลากับการทํางานอยางเต็มท่ี ( 
แจว   2551) 

 ในรายของครูพลอย ท่ีปจจุบันกําลังจะเปดโรงเรียนสอนพิเศษเปนของตัวเอง ก็ไดรับ
อิทธิพลในหนาท่ีการงานท่ีสงผลใหเกิดการปรับตัวไดเร็วขึ้น เพราะมีความม่ันใจในการดําเนินชีวิต 
วาจะสามารถประกอบอาชีพมีรายได มาเล้ียงตนและบุตรได ครูพลอยก็ทุมเทชีวิตภายหลังการหยา
รางใหกับการทํางานอยางเต็มท่ี เพราะเปนส่ิงท่ีทําใหตัวครูพลอยรับรูไดวาตนเองมีคุณคา  

 พ่ีรูสึกตัวเองไมมีคุณคาตอนแฟนเลิกกับพ่ีไป มันเสียใจ มันเศราใจ วาทําไมเขาทํากับ
เราแบบนี้  แตงานทําใหพ่ีรูวาตัวพ่ีมีคุณคา  แฟนพ่ีขาดพ่ีได แตท่ีทํางานขาดพ่ีไมได เรามี
ความสําคัญในงานของเรา  ท่ีทํางานขาใหความสําคัญกับเรา และพ่ีคิดวาพ่ีจะต้ังใจทํางาน
ของพ่ีใหดีท่ีสุด ( พลอย 2551) 

 ในรายของฟา ท่ีมีหนาท่ีการงานท่ีดี และกําลังกาวหนามีงานเขามา เชิญเปนวิทยากรตาม
สถาบันตางๆ ฟาก็ไดความม่ันใจมาจากการประกอบอาชีพ หนาท่ีการงาน หนาท่ีทางสังคมของฟาท่ี
ทําใหฟาคิดวาฟาไมดอยไปกวาใครๆเลย กลับมีโอกาสทางการงานดีกวาคนอ่ืนๆดวย การประสบ
ความลมเหลวในชีวิตครอบครัวไมใชเรื่องท่ีฟาพ่ึงปรารถนาใหเกิด  แตเม่ือเกิดขึ้นกับครอบครัวตน
แลวฟาก็คิดวาตนตองสู ตองเดินหนาตอไป โดยการพยายามทํางาน เรียนรูงานท่ีตนสนใจ รับ
โอกาสใหมท่ีเขามา ตอนนี้ฟาก็สนุกกับการทํางาน และมีความเปนอิสระขึ้นจากเดิมกอนหยารางกับ
สามีมาก 

 เชนเดียวกับสวยท่ีดําเนินธุรกิจปมน้ํามัน บริหารจัดการ ทุกอยางโดยความสามรถของ
ตนเองโดยไมพ่ึงพาสามี ท้ังๆท่ีตนไมมีความรูมากอน เปนการศึกษาจากประสบการณของตัวเอง ทํา
ใหสวยรูสึกภาคภูมิใจและเกิดการยอมรับในตนเอง เปนผลทําใหสวยมีมุงม่ันในการทํางาน  ธุรกิจ
ปมสามารถสรางกําไร ทํารายไดมาใหครอบครัวของสวยได 

 คิดมาตลอดวาเราตองทําได  ไมมีเขาเราก็ตองทําได พยายามศึกษาเอง เรียนรูจาก
ประสบการณบาง  ท้ังเรื่องระบบบัญชี  ดูแลลูกนอง ไปธนาคาร ทําเองหมด  รูสึกภาคภูมิใจ
ท่ีวันนี้เราสามารถบริหารจัดการ ทํามันได  และคิดวามันจะตองมีการพัฒนาตอไปอีก  ไมให
ใครมาดูถูกไดวาผูหญิงคนเดียวจะทําไดไง  เด๋ียวก็ไปไมรอด  (สวย   2551) 

 อาชีพหนาท่ีการทํางานของผูหญิง สงผลใหผูหญิงภายหลังการหยาราง มีการปรับตัวใน
เรื่องของความเขมแข็ง การมองเห็นคุณคาในตัวเอง ทําใหผูหญิงคนพบตัวเองและสรางอัตลักษณ
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ใหกับตัวเองใหมจากการทํางาน กลายเปนผูหญิงทํางานท่ีประสบความสําเร็จ (working  woman) 
และมีความสุข ความภาคภูมิใจกับการทํางาน  ทําใหการปรับตัวของผูหญิงมีการปรับตัวไดเร็วขึ้น 
เพราะการมองเห็นคุณคาของตัวเอง มีความคิดเชิงบวกกับตัวเอง เห็นความสําคัญของตนเองท่ียังมี
ตอองคกรท่ีประกอบอาชีพและความสําคัญในฐานะเสาหลักของครอบครัว ก็จะทําใหผูหญิง
ภายหลังการหยารางมีการดําเนินชีวิตตอไปไดอยางปกติสุข 
 จากการศึกษา พบวาผูหญิงภายหลังการหยาราง  มีการปรับตัวจากการใชชีวิตอยูเปนคูสู
การใชชีวิตเพียงลําพังโดยไมมีสามีอีกตอไป สามารถลุกขึ้นจากความเจ็บปวดท่ีไดรับจากการหยา
ราง และยอมรับความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นจากชีวิตการแตงงานท่ีไมประสบความสําเร็จ รวมถึงบทบาท
หนาท่ีท่ีตองดําเนินตอไปภายหลังการหยาราง โดยมีการกําหนดเปาหมายในชีวิตท่ีชัดเจน และมี
ความพึงพอใจในชีวิตใหมท่ีไดรับ  เนื่องจากผูหญิงในปจจุบันมีความม่ันใจในตนเอง มีอาชีพการ
ทํางาน สามารถเล้ียงดูแลตัวเองไดเปนอยางดีภายหลังการหยาราง รวมถึงการรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการหยารางหรือความลมเหลวในชีวิตครอบครัวของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม เชน บุคคล
ช้ันสูงในสังคม ดารา นักรอง  ท่ีมีการแสดงออกถึงชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ และมีความสุข
ภายหลังการหยาราง  ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ บุคคลท่ีอยูรอบตัว ไดแก บุตร พอแม เพ่ือน ญาติพ่ีนอง  ให
กําลังใจอยูเคียงขาง ทําใหชีวิตภายหลังการหยารางของผูหญิงกลับคืนสูสภาพปกติไดอีกครั้ง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยารางในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ในดานรางกาย จิตใจ  
ดานเศรษฐกิจ และสังคม รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษาเชิงคุณภาพในการศึกษาขอเท็จจริงในการ
ปรับตัว โดยเก็บรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณผูหญิงภายหลังการหยาราง ท่ีอยูในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ไมจํากัดอายุ ไมจํากัดกลุมอาชีพ และฐานะ เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก มีการ
บันทึกเสียง การจดบันทึกขอมูล ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจะนํามาวิเคราะหและตรวจสอบความ
ถูกตองและความสมบูรณของขอมูล จากนั้นไดเขียนเปนรายละเอียดผูใหขอมูล นําเสนอผล
การศึกษาในประเด็นการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ในดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
เศรษฐกิจ และดานสังคม โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได  ดังนี้ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ภายหลังการหยาราง ผูหญิงมีการเรียนรูและปรับตัวในสถานการณท่ีกําลังเกิดขึ้นใน
ครอบครัว ซ่ึงผลกระทบของการหยารางอาจสงผลกระทบไดหลายดานและไมมีท่ีส้ินสุด ผูหญิง
ภายหลังการหยารางมีการประเมินตัวเองใหม ตองพยายามหยุดความรูสึกในอดีต ดูแลควบคุม
อารมณตนเองไมใหยึดติดกับอดีตท่ีผานมา มีการปรับตัวในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานเศรษฐกิจ  
ดานสังคม และปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ดังนี ้

1. การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง 
 การปรับตัวดานรางกาย ผูหญิงภายหลังการหยารางจะมีการปรับตัวในดานรางกาย มี
การดูแลเอาใจใสตนเองมากขึ้น จากเดิมกอนการหยาราง ไมสนใจดูแลตนเอง ท้ังในเรื่องสุขภาพ  
การเสริมความงาม บุคลิกภาพ  การแตงกาย เนื่องจากเห็นวาแตงงาน มีสามีแลว  มุงความสนใจและ
ใหความสําคัญกับครอบครัว หนาท่ีการงาน และการดูแลบุตรเปนหลัก การปรับตัวดานรางกาย คือ
จะมีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  เสริมความงาม  สนใจการแตงกาย เลนกีฬา มากกวาชวงท่ียัง
ไมหยารางกับสามี เนื่องจาก เปนการหากิจกรรมทําใหคลายความเหงา ความเศรา  คลายความเครียด 
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และกิจกรรมดังกลาวก็เปนกิจกรรมท่ีเปนผลดีตอสุขภาพรางกายของตนเอง  เปนกิจกรรมท่ีได     
รวมทํากับเพ่ือนๆ บางคนตอนนี้ทําเปนกิจวัตร  ผูหญิงกลุมนอยจากการศึกษาท่ียังคงปฏิบัติตน
เชนเดิม คือปฏิบัติเหมือนตอนยังไมหยากับสามี   เนื่องจากมุงความสนใจไปท่ีเรื่องอ่ืน มากกวาการ
ดูแลรักษาสุขภาพ รางกาย  ไดแก การสนใจเรื่องการประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบในการดูแล
บุตร  การเดินทางทองเท่ียว การทํากิจกรรมทางศาสนา เปนตน  
 การปรับตัวดานจิตใจหรืออารมณ ของผูหญิงภายหลังการหยาราง คือ เม่ือผูหญิงรูตัววา
ตองดําเนินชีวิตตามลําพังกับบุตร   ขาดสามีซ่ึงเปนผูนําเปนเสาหลักครอบครัว จะมีจิตใจเขมแข็งขึ้น 
โดยสวนใหญยึดบุตรของตนเอง เปนกําลังใจท่ีสําคัญ จะมีบาง บางชวงเวลาท่ีมีอารมณเหงา คิดถึง 
ทอแท แตก็สามารถตอสูไปได เพราะการคํานึงถึงภาระหนาท่ีท่ีตองเล้ียงดูบุตร และการประกอบ
อาชีพหารายได ทําใหขมเก็บอารมณความรูสึกเศราเสียใจไปได ผูหญิงภายหลังการหยารางสวน
ใหญจะมีการจัดการกับจิตใจของตนเอง เพ่ือใหหลุดพนตอความรูสึกผูกพันตอส่ิงดีๆ ท่ีเคยมีรวมกับ
สามีตลอดระยะเวลาท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน การขาดเพ่ือนคูคิดท่ีคอยใหคําปรึกษาในยามท่ีตองเผชิญ
กับปญหาหรือชวงเวลาตองตัดสินใจ  การตอสูกับความรูสึกเสียใจ ท่ีไมสามารถรักษาครอบครัว
เอาไวได ท่ีพ่ึงและวิธีการจัดการกับความรูสึกของตนเอง ไดแก การปรับทุกขพูดคุยกับพอแม เพ่ือน
สนิท  การสวดมนตไหวพระ  ทําบุญแผเมตตา การยึดหลักบุญ-กรรม   การทํากิจกรรมรวมกับบุตร 
ไดแก การพาบุตรไปเท่ียวในวันหยุด การรับประทานอาหารรวมกัน การดูโทรทัศนรวมกัน เปนตน  
จากการศึกษาพบวาผูหญิงภายหลังการหยารางสวนใหญจะมีการปรับตัวดานอารมณหรือจิตใจ จาก
ภาวะอารมณเศราโศกเสียใจ การทําจิตใจใหยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น แตละคนใชเวลาแตกตางกัน 
บางคนใชเวลาประมาณปกวา ก็สามารถปรับอารมณปรับจิตใจใหเปนปกติได แตสวนใหญ 
ความรูสึกเศราโศกเสียใจจะอยูในชวงปแรก ในชวงปท่ีสอง อารมณความรูสึกจะเริ่มคงท่ีมากขึ้น 
และเม่ือเขาสูปท่ีสามก็จะเขาสูสภาพปกต ิ
 การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของผูหญิงภายหลังการหยาราง ปรากฏวาผูหญิงแตละคน
มีการปรับตัวแตกตางกัน โดยสามารแบงออกเปนกลุมการปรับตัวดังนี ้ 
 1. การปรับตัวของผูหญิง กลุมท่ีสามีเคยเปนผูรับผิดชอบดานรายไดและรายจายท้ังหมด 
ของครอบครัว  โดยท่ีผูหญิงไมไดมีการประกอบอาชีพ ไมมีรายได และเม่ือหลังการหยารางตอง
แบบรับคาใชจายเองท้ังหมด เม่ือหยาจะกลับมาอยูบานเดิมของตนเอง ซ่ึงก็คือบานพอกับแมท่ีเคยอยู
กอนแตงงาน หรืออยูบานเดิมของตนเองเพียงลําพังกับบุตรไมมีผูหญิงภายหลังการหยารางท่ีหยากับ
สามีแลวอยูบานท่ีมีพอและแมของสามีตอไป  ทุกคนจะตองดูแลรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดของ
ครอบครัว  ไดแก คาน้ํา คาไฟ คาอาหาร คาใชจายการศึกษาของบุตร คาของใชสวนตัวของบุตรและ
ตนเอง ดังนั้นจึงตองทํางานเพ่ือสรางรายได อาจจะไปรับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  ตาม
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บริษัทตางๆ   เปดกิจการของตนเอง หากรายไดไมเพียงพอกับรายจายของตนเอง ก็อาจจะมีการหยิบ
ยืมจากพอแม ญาติพ่ีนองกอน ขายทอง และกูธนาคารบางแหงท่ีมีการใหสินเช่ือสวนบุคคล    แต
ผูหญิงในกลุมนี้ทุกคนจะสามารถหารายไดมาเล้ียงครอบครัวได โดยการใชจายในครอบครัวจะ
ประหยัดขึ้น มีการออมเพ่ือบุตรมากขึ้น การชําระหนีจ้ะพยายามหาเงินมาชําระใหเร็วท่ีสุด และตรง
กําหนด   บางคนรับงานเพ่ิมขึ้น ทํางานเสารอาทิตยดวย  
 2.  การปรับตัวของผูหญิง  กลุมท่ีสามีไมไดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตั้งแตตอน
แตงงาน  การปรับตัวของผูหญิงกลุมนี้ถือไดวา มีการปรับตัวนอย จากการเก็บขอมูลมีผูหญิงเพียง
รายเดียว ท่ีเดิมการหารายไดเพ่ือเล้ียงครอบครัวเปนหนาท่ีของตนอยูแลว ไดแก รายของสรอย 
ในชวงท่ียังอยูรวมกับสามี สามีไมไดชวยเหลือ รับผิดชอบรายจายในครอบครัว มีเพียงรายไดจาก
สวนของสรอยเพียงสวนเดียว สรอยชวยเหลือตัวเอง รับผิดชอบรายจายของตัวเองมาตลอด เพราะ
รายไดจากการประกอบอาชีพของสามีไมเพียงพอในการมาเล้ียงดูครอบครัว  สรอยเปนพนักงาน
บริษัททําความสะอาด  ในตอนกลางวันสรอยทําความสะอาดท่ีทําการปกติ  ตอนเย็นหลังท่ีทํางาน
ประจําเลิก สรอยจะไปรับจางพิเศษทํางานตอท่ีหางสรรพสินคาตอ  และในวันหยุดเสารอาทิตย
สรอยก็ไมเคยหยุดการทํางานยังคงหารายไดพิเศษรับจางทําความสะอาดบาน เนื่องจากคาจางท่ี
สรอยไดรับจากงานประจํานั้นไมเพียงพอตอความตองการในการใชจายของครอบครัว ปจจุบันบุตร
ของสรอยกําลังเรียนอยูในระดับอุดมศึกษา ความตองการในการใชเงินมีมาก แตสรอยก็สามารถหา
เงินมาทันตอความตองการใชตลอด โดยไมขัดสน และไมเปนหนี้เปนส้ิน จะมีการปรับตัวในเรื่อง
ของการออมเงิน มีการวางแผนทางการเงินมากขึ้น เพราะเดิมยังมีความเช่ือวาสามีจะสามารถสราง
รายไดใหกับครอบครัวไดบางในอนาคต แตเม่ือตองหยารางกัน ตนเองอยูตามลําพังกับบุตร ดังนั้น
รายไดหลักตองมาจากตนท้ังหมดท้ังปจจุบันและอนาคต  จึงมีการออมเงินมากขึ้น ใชจายประหยัด
ขึ้น เพ่ือเก็บเงินไวเปนคาใชจายในการศึกษาของบุตรในอนาคต และเปนเงินในยามฉุกเฉิน  
 3.  การปรับตัวของผูหญิง กลุมท่ีสามีเคยเปนผูรับผิดชอบดานรายไดและรายจาย ของ
ครอบครัวรวมกับตน และภายหลังการหยาราง สามีก็ยังชวยเหลือรับผิดชอบรายจายรวมดวย ผูหญิง
ในกลุมนี้จะยินยอมใหสามีเขามารับผิดชอบคาใชจายตามความประสงคของสามี  สามีของบางคน
อาจจะรับผิดชอบเฉพาะคาใชจายของบุตรเทานั้น   ไดแกรายของสวยท่ีแยกกันอยูกับสามี แตยัง
ไมไดจดทะเบียนหยา โดยสวยไดดูแลกิจการสถานีบริการน้ํามันของสามี  ซ่ึงสามียกใหสวยเปน
ผูดูแล บริหารจัดการ และสามีดูแลกิจการสถานีบริการน้ํามันอีกแหงหนึ่ง ภาระคาใชจายท้ังหมด
ของครอบครัว ไมวาจะเปนคาใชจายสวนตัวของสวย และของบุตร สามีจะเปนคนรับผิดชอบท้ังส้ิน 
โดยสามีจะโอนเงินเขาบัญชีสวยทุกเดือน   และสวยก็ยังมีรายไดจากการทําธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน
ท่ีสามีใหดูแลอีกทางดวย  สวยจึงไมคอยมีปญหาเรื่องภาระคาใชจายเทาไรนัก  แตสวยก็พยายามเก็บ
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ออมเงินไวใหไดมากท่ีสุด และชอบซ้ือท่ีดินเก็บไว  เพราะหากสามีไมสงเสียเล้ียงดูแลว  สวยจะไดมี
เงินไวใชในสวนของตนเองและบุตร   ในรายของพลอย  พลอยเปนขาราชการครู มีรายไดประจําท่ี
แนนอนทุกเดือน   ภายหลังการหยารางพลอยก็ยังคงทํางานเปนขาราชการครูเชนเดิม แตเรื่องภาระ
คาใชจายของบุตร และภาระการผอนชําระตาง ๆไดแก บาน  รถ  สามีจะเปนผูรับผิดชอบรวมออก
ดวยสวนหนึ่ง  ภาระคาใชจายของพลอยจึงไมตางไปจากกอนหยาราง  แตพลอยก็มีการหารายได
เพ่ิมจากเดิม คือการรับจางสอนพิเศษ เพราะเพ่ือใหมีเงินออมเพ่ิมมากขึ้น สําหรับอนาคตท่ีไม
แนนอน  ดังนั้น การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยารางในกลุมนี้ คือ จะมีการออมเงินเพ่ิมมาก
ขึ้น  ลดรายจายท่ีไมจําเปน  มองหาอาชีพใหมท่ีสามารถสรางรายไดเพ่ิมมากขึ้นใหกับตนเอง  การ
พ่ึงพาตนเองมากขึ้น เพราะทุกคนไมไดคาดหวังวาอดีตสามีจะสงเสียดูแลครอบครัวของตนไปได
ตลอด  
 4.  การปรับตัวของผูหญิง กลุมท่ีสามีเคยเปนผูรับผิดชอบดานรายไดและรายจายรวมกับ
ตน แตภายหลังการหยาราง ผูหญิงตองรับผิดชอบคาใชจาย เพียงฝายเดียว โดยท่ีอดีตสามีไมไดมา
ชวยรับผิดชอบเรื่องคาใชจายเลย ในกลุมนี้ ผูหญิงจะมีการประกอบอาชีพ ท้ังกอนและหลังการหยา
รางอยูแลว   ในระหวางการใชชีวิตแตงงานรายไดจะถูกนํามาเปนรายจายสวนหนึ่งของครอบครัว 
โดยรายจายหลักๆหรือรายจายสวนหนึ่ง สามีจะเปนผูดูแลรับผิดชอบ  ภายหลังการหยารางภาระ
คาใชจายท้ังหมด ผูหญิงจะเปนผูรับผิดชอบเพียงฝายเดียว ไดแก รายของปลา ปลาทํางานตั้งแตยังไม
หยาราง โดยเปนพนักงานในหางสรรพสินคา ภาระคาใชจายสวนใหญตอนยังไมหยารางกับสามี 
ปลาและสามีจะเปนผูรับผิดชอบรวมกัน  สามีของปลาเปนชางท่ีโรงงาน จะมีรายไดประจําทุกเดือน
เชนกัน แตรายไดของท้ังสองคนรวมกัน ถือวาไมสูงมากนัก ถาเปรียบเทียบกับรายจายตอเดือน  
เพราะสามีของปลาชอบเท่ียวเตรกับเพ่ือน และชอบดื่มเหลา  เลนการพนันเปนประจํา รายไดหลักๆ
ท่ีเหลือจากการใชจายสวนตัวจะเปนของปลาสวนใหญ  ภายหลังการหยารางสามีของปลาก็ไมได
รับผิดชอบในเรื่องคาใชจายของครอบครัวปลาเลย อีกราย คือบุญ บุญมีอาชีพเปนเกษตรกร ปลูก
เห็ด  และเคยทําธุรกิจรถยนตมือสอง  สามีมีอาชีพเปนชางรับเหมากอสราง  และกอนหยารางจะให
บุญเปนผูดูแลรายไดของตนท่ีรับมา บุญจะบริหารเงินภายในครอบครัวเองตามความเหมาะสม  
ภายหลังการหยาราง บุญบอกสามีอยางเด็ดขาด ไมใหมายุงเกี่ยวกับตนไมวาเรื่องใดๆ  แตถาจะมาหา
ลูกได  ในเรื่องภาระคาใชจาย บุญเปนผูรับผิดชอบดูแลท้ังหมด การปรับตัวของบุญภายหลังการหยา
ราง คือการทํางานเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม การปรับตัวใหเขากับงานท่ีทํา ไดแกทําการเกษตรก็ตองศึกษา
ความรูเกี่ยวกับการเกษตร ทําธุรกิจรถยนตมือสองตองแสวงหาความรูเกี่ยวกับรถยนตมือสอง   
เชนเดียวกับรายของฟา ท่ีเม่ือหยารางกับสามีแลว ฟาก็ตั้งใจท่ีจะดูแลคาใชจายของตัวเองและบุตร
โดยไมใหสามีเขามายุงเกี่ยว  ฟาทํางานบางอาทิตย 7 วัน ไมไดหยุด เพราะฟาถือวาตอนนี้เปนชวงมี
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โอกาสท่ีดี ท่ีตนกําลังมีงานเขามา ตองรีบทํางานเก็บเงิน และฟารูสึกมีอิสระมากขึ้น ในการตัดสินใจ
ทําอะไร ไมวาจะเปนการลงทุนตางๆ ไมตองมีแมสามีมาคอยจับตามอง  ดังนั้นการปรับตัวของ
ผูหญิงในกลุมนี้คือ การยอมรับในสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตน  การปรับตัวใหเขาการ
การประกอบอาชีพท่ีตนเองเลือกทํา มีความม่ันม่ันใจในอาชีพวาตนสามารถประกอบอาชีพหาเล้ียง
ครอบครัวของตนได  มีการวางแผนการใชจายเงินมากขึ้น  เม่ือมีความตองการซ้ือสินคาใด จะมีการ
พิจารณามากขึ้นกวาเดิม      
 การปรับตัวทางดานสังคมของผูหญิงภายหลังการหยาราง  สวนใหญมีการปรับในเรื่อง
ของความคิด การมองตนเองในเชิงบวกมากขึ้น เพราะการดําเนินชีวิตประจําวันตองมีการ
ปฏิสัมพันธการคนในสังคม บุคคลรอบๆตัว ไมวาจะเปนสมาชิกในบาน สังคมของกลุมเพ่ือนบาน 
และ กลุมสังคมเพ่ือนรวมงาน การกําหนดความคิดของตัวเอง จะเปนตัวช้ีนําพฤติกรรมการ
แสดงออก ในระยะแรกผูหญิงสวนใหญจะมีความคิดในเชิงลบตอปรากฏการณการหยารางท่ีเกิดขึ้น  
มีความรูสึกผิดท่ีทําใหลูกตองไมมีพอ ทําใหพอแมตองอับอาย จิตใจเปนกังวล หากในท่ีทํางาน หรือ
เพ่ือนบาน มีคนจับกลุมนินทา จะคิดวาเปนการพูดคุยกันถึงเรื่องตน มีการแยกตัวเองออกจากกลุม
เพ่ือน พยายามหลีกเล่ียงการพบปะพูดคุยตางๆ  เก็บตัวอยูในหอง หากปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนใน
สังคม แสดงออกดวยการไมพูดถึงเรื่องราวการหยาราง ไมถามถึงสามี แมคนสวนใหญจะรับรู
เรื่องราวการหยารางแลวก็ตาม จะเปนปฏิกิริยาท่ีดีสําหรับผูหญิงทุกคน เพราะสวนใหญไมตองการ
ท่ีจะพูดรื้อฟนถึงเรื่องราวประสบการณท่ีผานมา ซ่ึงเปนเหมือนการตอกย้ําความเจ็บปวด และทําให
มีชีวิตเขาสูสภาพปกติไดยากขึ้น  ผูหญิงตองมีการปรับตัวใหม มีเพ่ือนใหมๆ หรือแสวงหาความ
สนใจใหมๆ พบวาการปรับตัวของผูหญิงทุกรายยอนกลับมาเช่ือมความสัมพันธกับเครือญาติตนเอง
และกลุมเพ่ือนๆท่ีเคยคบหาเม่ือครั้งอยูในวัยเรียนหรือทํางานดวยกัน และผูหญิงท่ีมีกิจการสวนตัวก็
มีการคบเพ่ือนใหมในกลุมท่ีมีความชอบความสนใจคลายคลึงกันในธุรกิจ เพ่ือเปนเพ่ือนทํากิจกรรม
ตางๆดวยกัน  ในอดีตการหยารางไมเปนท่ียอมรับของสังคม เพราะถือวาการหยารางเปนเรื่องท่ีนา
อับอายของผูหญิง และผูหญิงท่ีหยารางจะถูกติฉินนินทาจากสังคม แตในปจจุบันการหยารางถือเปน
เรื่องท่ีสังคมยอมรับได  การหยารางมีเพ่ิมมากขึ้น  โดยถือกันวาถาอยูดวยกันไมมีความสุขก็ไม
จําเปนตองครองคูอยูดวยกัน ความเช่ือท่ีวา ใครแตงงานเปนสามีภรรยากันแลวก็ตองอยูดวยกัน
ตลอดไป  แมจะทุกขหรือสุขก็ตามเพ่ือช่ือเสียง เพ่ือลูก เพ่ือวงศตระกูล เพ่ือพอแม คานิยมนั้นเส่ือม
ลงแลวในสังคม 

2. ปจจัยที่สงผลตอการปรับของผูหญิงภายหลังการหยาราง 
 การมีบุตร อิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีสงผลตอความคิด ความรูสึกของผูหญิงภายหลังการ
หยาราง จะมีเพียงบุคคลท่ีผูหญิงเลือกรับรู วาบุคคลนั้นมีความความสําคัญกับตนมากเพียงใด  ซ่ึง
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จากการศึกษาครั้งนี้พบวาบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอผูหญิงภายหลังการหยารางมากท่ีสุด คือ บุตร จํานวน
ผูหญิงท่ีหยารางจากการศึกษา 9  ใน 10 ราย มีบุตร  และมีแคเพียงรายเดียวท่ีมีบุตร และใหบุตรอยู
ในความอุปการะเล้ียงดูของอดีตสามี   เนื่องจากแตงงานกับชาวฝรั่งเศส ครอบครัวกอนหยารางอยู
ประเทศฝรั่งเศส  หากใหบุตรมาอยูกับตนตองมีการปรับตัวอีกมาก อีกท้ังฐานะความม่ันคงของอดีต
สามีมีมากกวาตน จึงเห็นความสําคัญของอนาคตบุตรตัดสินใจใหอยูกับบิดาท่ีตางประเทศ แตก็มี
การติดตอไปมาหาสูกันอยางสมํ่าเสมอ   ผูหญิงภายหลังการหยารางสวนใหญจะใหบุตรอยูกับตน 
เนื่องจากความรักความผูกพันท่ีมีในตัวบุตรนั้นมีมาก และความตองการในการเล้ียงดูบุตรดวย
ตนเอง  บุตรจะมีอิทธิพลอยางยิ่งในการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง เพราะจะเปนแรง
บันดาลใจ   เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ทําใหผูหญิงกลับมามีกําลังใจในการดําเนินชีวิตอีกครั้ง เปน
กําลังใจท่ีสําคัญ   เพราะหากทอแท ส้ินหวังแลว ก็ไมสามารถจะเล้ียงดูบุตรของตนได และปฏิกิริยา
ของบุตรมีผลตอความรูสึก ความคิด ผูหญิงจะรูสึกมีคุณคาในความรูสึกของบุตร อาจจะส้ินสุดความ
เปนภรรยาของสามี แตตองเปนแมท่ีดีของบุตร  ตองดูแลและเล้ียงดูใหดีท่ีสุด ในขณะเดียวกัน
ผูหญิงทุกคนก็คาดหวังวาความรักและความเอาใจใสท่ีตนมีตอบุตร จะทําใหบุตรของตนรับรูได 
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของบุตรตอมา 
 ความสามารถในการปรับตัวสวนบุคคล ภายหลังการหยาราง ชวงแรกเปนชวงเวลาท่ี
ผูหญิงตองเผชิญกับสถานการณท่ียากลําบากอยูชวงระยะเวลาหนึ่ง เปนชวงท่ีผูหญิงมีการปรับตัวใน
เรื่องของอารมณและความรูสึกท่ียึดติดและผูกพันอยูกับสามี ท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน และท่ีสําคัญท่ีสุด
คือ การตอสูกับความรูสึกท่ีมองตัวเองในแงลบท่ีไมสามารถรักษาชีวิตครอบครัวท่ีสมบูรณเอาไวได 
โดยเฉพาะผูหญิงท่ีมีบุตร  มีความรูสึกตรงกันคือ ความรูสึกส้ินหวังกับชีวิต ไมตองการใหสังคมเขา
มาซํ้าเติม สวนหนึ่งจึงมักปฏิเสธความรูสึกดังกลาวโดยแยกตนเองออกจากสังคม เก็บตัวอยูในบาน 
ไมเขารวมกิจกรรม งานสังคมตางๆ หลังจากแยกทางกับสามีในระยะเวลาตอมา ปรากฏวาผูหญิง
ท้ังหมดสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติสุขเหมือนไมเคยมีปญหาครอบครัวมากอน แสดงวาผูหญิง
ภายหลังการหยารางมีการปรับตัวเองใหยอมรับในสถานภาพของตน ปรับตนเองใหเขากับสังคม ทํา
ใหสังคมยอมรับในบทบาทและความเปนตัวตน การท่ีทุกคนสามารถปรับตัวไดเปนเพราะมีปจจัยท่ี
เกี่ยวของดานบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัว ปจจัยนี้ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการดูแล
สุขภาพ รวมถึงการดูแลตนเอง และการสรางบุคลิกภาพ  ความสามารถในการปรับตัวของผูหญิง 
ขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคล บางรายสามารถปรับตัวไดเร็ว แตบางรายตองอาศัย
ระยะเวลาและสภาพแวดลอม บุคคลอ่ืนชวย ความสามารถในการปรับตัวมองตนเองจากภาพลบ
กลายเปนบวก ทุกคนจะเกิดขึ้น และจะสงผลตอพฤติกรรมและการกระทําในเชิงบวกของผูหญิง ไม
วาจะเปนการมีความม่ันใจในตัวเองมากขึ้น การประสบความสําเร็จในหนาท่ีการทํางาน หรือการ
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เปนแมท่ีเล้ียงลูกคนเดียวเพียงลําพัง (single mom ) ถึงแมวาจะไมใชเปนรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ี
เคยคาดหวังไวตอนแตงงาน แตก็ทําใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข ไมจมอยูกับ
ความรูสึกแงลบตลอดไป    
 บุคคลในครอบครัวและสังคม  ผูหญิงภายหลังการหยารางเกือบทุกราย เม่ือแยกทางกับ
สามีแลวจะกลับไปอยูบานเดิมของตนเม่ือกอนแตงงาน ไมมีผูหญิงคนใดท่ีเม่ือหยารางจากสามีแลว
จะยังคงอยูบานเดิมรวมกับญาติของอดีตสามี  บานเดิมของตน บางบานอาจประกอบไปดวยสมาชิก
ท่ีอยูกันหลายคน เปนครอบครัวใหญมีพ่ีมีนองอยูรวมดวย กับพอและแม  หรือบางบานอาจจะมี
เพียงพอและแมเทานั้น  เม่ือกลับมาอยูบานของตน ไมมีสมาชิกในบานท่ีไมตอนรับการกลับมา  
หรือคิดจะซํ้าเติม โดยเฉพาะพอและแมท่ีเห็นลูกเจ็บปวดกลับมาบาน ก็พรอมจะอาแขนรับตลอด ให
คําปลอบใจ อยูเคียงขาง  ยินดีจะชวยเหลือลูกทุกอยาง โดยส่ิงท่ีพอและแมของผูหญิงภายหลังการ
หยารางมีบทบาทมากท่ีสุด คือ การเล้ียงดูหลาน  การใหคําปรึกษา และการทําใหผูหญิงทุกคนเห็น
วาตนยังมีคุณคาเสมอ  นอกจากพอแม พ่ีนอง ในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูหญิง  ยังตองมีความ
เกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนในสังคมอีกมากมาย เชน เพ่ือนสมัยเรียน เพ่ือนบาน  เพ่ือนท่ีทํางาน  เจานาย 
ลูกนอง หรือลูกคา บุคคลเหลานี้ตางก็เขามามีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง
ท้ังส้ิน บุคคลเหลานี้จะสงผลตอการกระทําและการแสดงออกของผูหญิง  หากบุคคลดังกลาว มี
ความรูสึก เห็นใจ ยอมรับ เขาใจในสถานการณท่ีพวกตนกําลังเผชิญ  จะทําใหเกิดการปรับตัวไดงาย
ขึ้น  เพราะเห็นวาตนเองไมไดเปนท่ีไมตองการของบุคคลในสังคม ตรงกันขามกับรูสึกดีกลับบุคคล
อ่ืนเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะเพ่ือน ท่ีผูหญิงโดยสวนใหญจะมีเพ่ือนสนิทเปนระบายความทุกข 
ปรึกษาปญหาชีวิต   
 ความสามารถในการประกอบอาชีพ  ผูหญิงสวนใหญมีการประกอบอาชีพของตนเอง
ตั้งแตกอนแตงงาน และหลายรายท่ีเม่ือแตงงานไปแลวยังมีการประกอบอาชีพอยู  ผูหญิงเม่ือ
แตงงานจะมีความตองการอยางสูงท่ีจะทําใหครอบครัวตนมีฐานะท่ีดีขึ้น ผูหญิงในปจจุบันจะมีการ
ออกไปทํางานนอกบานมากขึ้น บางรายใหความสําคัญหนาท่ีการงานจนลืมบทบาทสําคัญในการ
ดูแลครอบครัว ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาการหยาราง  บางรายสามารถทํางานของตนไดดีจึง
ประสบความสําเร็จ ผูหญิงในปจจุบันจึงมีความม่ันใจในตนเอง  โดยเฉพาะความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ  ตางมีแนวคิดวาตนสามารถทํางานเล้ียงดูครอบครัวไดดวยตนเอง โดยไมตองพ่ึงพา
สามีเม่ือหยาราง จากการศึกษาพบวาผูหญิงสวนใหญ ในชวงแรกท่ีหยารางกับสามี  จะมีผลกระทบ
ตอการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางานจะลดนอยลงไป เนื่องจากความรูสึกภายในตัวของผูหญิง
ยังไมพรอมท่ีจะเปดรับเรื่องใด ยังมีอารมณเศราเสียใจ ผิดหวัง กับปญหาชีวิตครอบครัวของตนเอง  
แตเม่ือเวลาลวงเลยผานไปผูหญิงจะมีการกลับมาทบทวนและเห็นวาส่ิงไหนท่ีตนสามรถทําไดดี  ก็
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จะเกิดเปนพลังในการตั้งใจทําส่ิงนั้นใหดียิ่งๆขึ้นไป  ผูหญิงหลายรายไดแก แจว ท่ีเห็นวาตนเองมี
คุณคาในเรื่องการทํางาน ไดรับรางวัลมากมายไมวาจะเปนพนักงานบริการดีเดน  รางวัลบุคคล
คุณภาพแหงป ก็มีการปรับตัวเองใหกลับสูสภาพเดิมอีกครั้ง เพราะความม่ันใจในหนาท่ีการงาน  
จากท่ีเคยมองตัวเองในแงลบก็มองตัวเองในแงบวกมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการยอมรับจากเพ่ือน
รวมงานในเรื่องของความสามรถในการทํางาน และการทุมเทเวลาใหกับการทํางานอยางเต็มท่ี  
อาชีพหนาท่ีการทํางานของผูหญิง สงผลใหผูหญิงภายหลังการหยาราง มีการปรับตัวในเรื่องของ
ความเขมแข็ง การมองเห็นคุณคาในตัวเอง ทําใหผูหญิงคนพบตัวเองและสรางเอกลักษณใหกับ
ตัวเองใหมจากการทํางาน กลายเปนผูหญิงทํางานท่ีประสบความสําเร็จ ( working  woman) และมี
ความสุข ความภาคภูมิใจกับการทํางาน  ทําใหการปรับตัวของผูหญิงมีการปรับตัวไดเร็วขึ้น เพราะ
การมองเห็นคุณคาของตัวเอง มีความคิดเชิงบวกกับตัวเอง เห็นความสําคัญของตนเองท่ียังมีตอ
องคกรท่ีประกอบอาชีพและความสําคัญในฐานะเสาหลักของครอบครัว ก็จะทําใหผูหญิงภายหลัง
การหยารางมีการดําเนินชีวิตตอไปไดอยางปกติสุข 
 การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ท่ีพบจากการศึกษาครั้งนี้ในแตละดานนั้นไม
เกิดขึ้นกับทุกคน แตจะมีความคลายคลึงกันดานการปรับตัวทางเศรษฐกิจ การปรับตัวดานรางกาย 
ดานจิตใจ อารมณ และดานสังคม จะมีการปรับตัวในลักษณะตรงกันขามกับพฤติกรรมเดิมท่ีเคย
เกิดขึ้นในชวงกอนหยาราง เปนการปรับตัวท่ีสอดคลองกับภาวะของตนเองท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือท่ี
ตนเองจะสามารถดําเนินชีวิตอยูตอไปไดอยางปกติสุขในสังคม ในการศึกษาครั้งนี้พบวามีหลาย
ปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ท่ีสงผลตอความรูสึก การรับรู นําไปสู
การปรับตัว ปจจัยท่ีสําคัญคือบุตร ท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหเกิดกําลังใจสําคัญ  บุคลิกภาพ
สวนตัวท่ีเต็มไปดวยความม่ันใจในตนเองวาสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดดวยตนเอง  พอแม ญาติพ่ี
นอง เพ่ือน ท่ีใหการชวยเหลือสนับสนุน ใหคําปรึกษาปรับทุกข ไมทอดท้ิงใหรูสึกอางวางโดดเดี่ยว 
และความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีทําใหผูหญิงเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ มีคุณคา สงผลตอ
พฤติกรรมและการกระทําในเชิงบวกของผูหญิง ไมวาจะเปนการประสบความสําเร็จในหนาท่ีการ
งาน หรือการเปนแมท่ีเล้ียงลูกเพียงคนเดียงตามลําพัง (single  mom) แมจะไมรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตท่ีเคยตั้งความหวังไวตอนแตงงาน แตก็ทําใหตนเองสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติ ไม
จมอยูกับความรูสึกท่ีมองตนเองในแงลบตลอดไป 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 จากการศึกษาพบวาผูหญิงบางรายแตงงานเม่ืออายุยังนอย ซ่ึงมีโอกาสเส่ียงมากกวา
ผูหญิงท่ีมีวัยวุฒิสูงกวา  ปญหาท่ีพบภายหลังการหยาราง คือ การเล้ียงดูบุตร การดูแลครอบครัว
ภายหลังการหยาราง ปญหานี้คอนขางสอดคลองกับภาวะท่ีมักแตงงานหรืออยูรวมกันในฐานะสามี
ภรรยาอยางรวดเร็วกวาปกติ  เม่ือหยารางแลวผูแบกรับปญหาการเล้ียงดูบุตรคือพอแมของตนเอง  
ดังนั้นสถาบันครอบครัวควรมีโอกาสเรียนรูการมีคูครองของผูหญิงวัยรุนมากยิ่งขึ้น  หัวหนา
ครอบครัวท่ีอยูในฐานะพอ หรือ    แม ควรมีเวลาสําหรับการสรางความเขาใจเรื่องปญหาใน
ครอบครัว ปญหาของสังคม ปญหาของการมีคูครอง เพ่ือใหบุตรไดรับรู ตระหนักถึงปญหา และ
หากปญหาเกิดขึ้นกับตนเองจะไดมีการแกไขปญหาของตนเองไดอยางรวดเร็ว มีความสามรถใน
การดําเนินชีวิตตอไปได   

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. หนวยงานท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการใหความรูและคําปรึกษากับผูหญิง สามารถทํา
ความเขาใจถึงการหยาราง การปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ปจจัยท่ีสงผลตอการหยาราง 
นําไปใชเปนประโยชนตอการเผยแพรการใหคําแนะนํา ผูหญิงท่ีมีปญหาครอบครัว หรือมีปญหา
จากการ     หยารางได เพ่ือเปนประโยชนแกผูหญิงในการปรับตัวภายหลังการหยาราง 

2. ผูหญิงภายหลังการหยารางในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบวาสวน
ใหญมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดี   หรือมีครอบครัวชวยสงเสริม และทุกคนมีการประกอบอาชีพ 
เนื่องจากอยูในสังคมเมือง ตลาดแรงงานมีความตองการมาก แตมีผูหญิงภายหลังการหยารางจํานวน
มากท่ียังมีปญหาดานการประกอบอาชีพ เนื่องจากมีโอกาสทางการศึกษานอย  ไมเปนท่ีตองการของ
ตลาดแรงงาน อาจมีผลกระทบตอการเล้ียงดูบุตรได  ดังนั้นสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานพัฒนา
วิชาชีพในชุมชน  อาจพิจารณาแกไขปญหาดานการฝกอาชีพใหแกผูหญิงภายหลังการหยารางท่ีมี
โอกาสทางการศึกษานอยหรือขาดโอกาสในการแสวงหางานฝมือ อาจมีโอกาสจัดกลุมอบรม จัดหา
ตลาดแรงงาน เปนตน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1.  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง หากมี
การศึกษาโอกาสตอไป อาจมีการศึกษาการปรับตัวของผูชายภายหลังการหยารางบาง โดยเฉพาะ
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ชายท่ีตองเล้ียงลูกบุตรเพียงลําพัง  จะทําใหไดรับรูมุมมอง จาก วิถีการดําเนินชีวิต การปรับตัวของ
ผูชาย 

 2. การศึกษาครั้งนี้ไมไดมุงเนนศึกษาผลกระทบท่ีไดรับจากการหยาราง  ดั้งนั้น
การศึกษาโอกาสตอไป ควรทําการวิเคราะห จําแนกกลุมปญหาครอบครัวท่ีนําไปสูการหยาราง  
และผลกระทบดานตางๆ โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับตัวบุตรท่ีพอแมมีการหยารางกัน รวมถึง
การปรับตัวของบุตร 

 3. ควรมีการศึกษาตอเนื่องไปในกลุมผูหญิงภายหลังการหยารางท่ีแตงงานใหม เพ่ือ
ศึกษากระบวนการและปจจัยการตัดสินใจแตงงานใหม  

 4.  ควรมีการศึกษาผูหญิงภายหลังการหยารางในสังคมเมือง และสังคมชนบท เพ่ือ
เปรียบเทียบดูการปรับตัวของผูหญิงภายหลังการหยาราง ซ่ึงอาจมีการปรับตัวท่ีแตกตางกัน ในแต
ละดาน และอาจมีปจจัยท่ีสงผลตอการปรับตัวแตกตางกัน  เพ่ือเปนขอมูลเรื่องการปรับตัวของ
ผูหญิงภายหลังการหยารางตอไป 
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 แนวทางการสัมภาษณ  
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3. การปรับตัวภายหลังการหยารางในดานรางกาย เปรียบเทียบกับกอนการหยาราง 

3.1. การดูแลสุขภาพ  การดูแลรูปราง  
3.2. การแตงกาย 
3.3. การเสริมความงาม  วิธีการดูแล การใหความสําคัญ 
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6. การปรับตัวภายหลังการหยารางในดานสังคม 
6.1. การเขารวมงานกิจกรรมทางสังคมภายหลังการหยาราง 
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6.4. ปญหาดานสังคมท่ีเกิดขึ้นภายหลังการหยาราง และเม่ือเกิดปญหาขึ้นมีการ

แกไขอยางไร 
7. ปจจัยท่ีมีสวนชวยใหเกิดการปรับตัวภายหลังการหยาราง 

7.1. แรงบันดาลใจท่ีทําใหเกิดการปรับตัวภายหลังการหยาราง 
7.2. บุคคล หรือ  เหตุการณ  หรือ  สถานภาพ หรือ แนวคิดใด ท่ีมีสวนชวยใหเกิด

การ ปรับตัวภายหลังการหยาราง   
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